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สาขาวิชากายภาพบำำาบำัด
Physical Therapy

ปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่่�อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิิต (กายภาพบ�าบัด)

  ชื่่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Physical Therapy)

  ชื่่�อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (กายภาพบ�าบัด)

  ชื่่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Physical Therapy)

จำานวนหน่วยกิิตที�เรียนตลอดหลักิสูตร 139    หน่วยกิิต 

รูปแบบของหลักิสูตร หลักิสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 4 ปี

อาชีพที�สามารถประกิอบได้หลังสำาเร็จกิารศึึกิษา

 นัักกายภาพบ�าบัด ประจำ�าสถานัพยาบาล

 นัักกายภาพบ�าบัดประจำ�าทีม/สโมสรกีฬา

 นัักกายภาพบ�าบัดประจำ�าคลินัิกกายภาพบ�าบัดเอกชื่นั

 นัักกายภาพบ�าบัดประจำ�าโรงเรียนั/ศูนัย์การศึกษาพิเศษ

 นัักกายภาพบ�าบัดประจำ�า health club, fitness and spa

 พนัักงานับริษัทเคร่�องม่อแพทย์

 คลินัิกกายภาพบ�าบัดชืุ่มชื่นั หนั่วยบริการร่วมในัระดับหลักประกันัสุขภาพแห่งชื่าติ

 นัักกายภาพบ�าบัดในัองค์กรปกครองส่วนัท้องถิ�นั (กระทรวงมหาดไทย)

จุดมุ่งหมายของหลักิสูตร

 1.  มุ่งผลิตนัักกายภาพบ�าบัดที�มีสมรรถนัะตามกรอบมาตรฐานัคุณวุฒิิปริญญาตรี สาขา

กายภาพบ�าบัด สามารถจัำดการทางกายภาพบ�าบัดแบบองคร์วม และบูรณาการกับสหวทิยาการในัการ

สรา้งเสริม ปอ้งกันั รกัษา และฟ้ื้�นัฟูื้ในัทุกช่ื่วงวัยทั�งในัและนัอกโรงพยาบาลโดยอิงหลกัฐานัเชิื่งประจัำกษ์  

มคีวามรูทั้กษะกายภาพบ�าบดัในัแขนังที�สนัใจำเพิ�มขึ�นั พร้อมดว้ยจิำตวิญญาณการเป็นัผูป้ระกอบการที�

มีหัวใจำ มีภาวะการนั�า มีความมุ่งมั�นัในัการริเริ�มสร้างสรรค์รูปแบบการบริการทางกายภาพบ�าบัดที�ทันั

ต่อการเปลี�ยนัแปลงของเศรษฐกิจำ สังคม วัฒินัธรรมและสิ�งแวดล้อม

 2.  มุ่งเน้ันัให้บัณฑิิตมีมุมมองกว้างไกล สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล สามารถกลั�นักรอง

ขอ้มลู มคีวามสามารถในัการส่�อสาร มจีำติใจำในัการใหบ้รกิารผูป้ว่ย มจีำติสาธารณะ มทีกัษะการใชื่แ้ละ

เทา่ทนััส่�อเทคโนัโลยี มคีวามตระหนักัในัคุณธรรม จำรยิธรรม ประพฤตตินัเปน็ัแบบอย่างที�ดใีหกั้บบคุคล

อ่�นัในัสังคม อันัเป็นัรากฐานัของการศึกษาเพ่�อความเป็นัมนัุษย์ที�สมบูรณ์
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 3.  มุ่งเน้ันัให้บัณฑิิตมีความรู้ และทักษะในัการให้บริการกายภาพบ�าบัดแบบองค์รวม

 มีแนัวคิดในัการวางแผนัการรักษาผู้ป่วยแบบเป็นัระบบ ตั�งแต่การตรวจำ วินัิจำฉััย รักษา การส่งเสริม 

ปอ้งกนััโรค และการฟ้ื้�นัฟูื้สภาพรา่งกายและจำติใจำ รวมทั�งพยากรณ์ และติดตามผลการรกัษาอยา่งเปน็ั

ระบบ ผา่นัการเรยีนัรูจ้ำากประสบการณ์ตรงตามแนัวคดิจำติตปญัญาศกึษา และมีทางเลอ่กใหม่ส�าหรบั

การพฒัินัาประสบการณเ์ฉัพาะในัเร่�องการเปน็ัผูป้ระกอบการ การออกแบบโปรแกรมการดแูลผู้สงูอายุ 

และกายภาพบ�าบัดทางการกีฬา

คุณสมบัติของผูู้้เข้าศึึกิษา

 1. ส�าเรจ็ำการศึกษาไม่ต��ากวา่ชื่ั�นัมัธยมศึกษาตอนัปลายสายสามัญที�เน้ันัวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์หร่อเทียบเท่า

 2.  มสีขุภาพสมบูรณทั์�งรา่งกายและจิำตใจำ ไมเ่จำบ็ปว่ยหรอ่เป็นัโรคติดตอ่ร้ายแรงหรอ่มีความ

ผิดปกติอ่�นั ๆ ที�เป็นัอุปสรรคต่อการศึกษา

 3. มีคุณสมบัติอ่�นัๆ ตามที�สถาบันัการศึกษาก�าหนัด 

โครงสร้างหลักิสูตร   

 1. หมวดวิชาศึึกิษาทั�วไป 30 หน่วยกิิต 

  แบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็นั 8 กลุ่มวิชื่า ดังนัี�

  กิลุ่มที�  1  และ กิลุ่มที� 2   จำานวนหน่วยกิิตรวม 15  หน่วยกิิต

     แบ่งเป็น

  กลุ่มที�  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)   3  หนั่วยกิต

  กลุ่มที�  2 ความเป็นัสากลและการส่�อสาร      12   หนั่วยกิต

                (Internationalization and Communication)   

                โดยกลุ่มที�   2   แบ่งออกเป็นั   2   กลุ่มวิชื่าดังนัี�

      กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชื่าภาษาอังกฤษ  (English Language)  6 หนั่วยกิต

  กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชื่าภาษานัานัาชื่าติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ

                      (International Language and International Experience)    6  หนั่วยกิต

  กลุ่มที�  3  ถึง  กลุ่มที�  8 จำ�านัวนัหนั่วยกิตรวม  15  หนั่วยกิต

  นัักศึกษาสามารถเล่อกเรียนัรายวิชื่าในักลุ่มที�  3  ถึงกลุ่มที�  8 

  โดยในัแต่ละกลุ่มจำะเล่อกวิชื่าได้ไม่เกินั 3 หนั่วยกิต รวมแล้ว  

   ไม่นั้อยกว่า 15 หนั่วยกิต
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  กลุ่มที�  3  ภาวะผู้นั�าและความรับผิดชื่อบต่อสังคม 

                 (Leadership and Social Responsibility)

  กลุ่มที�  4  ศิลปะและวัฒินัธรรม  (Arts and Culture)

  กลุ่มที�  5  ผู้ประกอบการนัวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)            

  กลุ่มที�  6 รู้เท่าทันัส่�อดิจำิทัล  (Digital Media Literacy)

  กลุ่มที�  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

  กลุ่มที�  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    103  หน่วยกิิต  ประกิอบด้วย

  1)  วิชื่าพ่�นัฐานัวิชื่าชื่ีพ  26 หนั่วยกิต

  2)  วิชื่าชื่ีพ  77 หนั่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกิเสรี          ไม่น้อยกิว่า 6 หน่วยกิิต 
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
ENL xxx กลุ่มวิชื่าภาษาอังกฤษ 3(x-x-x)
BCH 209 ชื่ีวเคมีพ่�นัฐานัส�าหรับ  3(3-0-6)
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ                      
PTE 230 สรีรวิทยาการออกก�าลังกาย 2(1-2-3) 
         รวม 8 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 1
RSU  15x กลุ่มที� 5 ผู้ประกอบการนัวัตกรรม   3(x-x-x) 
PTE 222 ชื่ีวกลศาสตร์และการควบคุม 2(1-2-3)
    การเคล่�อนัไหวของมนัุษย์  
PTE 231 หลักการออกก�าลังกายเพ่�อ 2(1-2-3)
    สร้างเสริมและฟื้้�นัฟืู้สุขภาพ  
PTE 232 ฝึึกปฏิิบัติการออกก�าลังกาย 3(0-6-3)
    เพ่�อสร้างเสริมและฟื้้�นัฟืู้สุขภาพ
PTE 234 การรักษาด้วยม่อ  2(0-4-2)
PTE 236 หลักการรักษาด้วยเคร่�องม่อ  2(2-0-4)
    ทางกายภาพบ�าบัด 
PTE 237 ฝึึกปฏิิบัติการรักษาด้วยเคร่�องม่อ  2(0-4-2)
    ทางกายภาพบ�าบัด 
        รวม 16 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 2
PTE 223 กายวิภาคศาสตร์และ 1(0-2-1)
    ชื่ีวกลศาสตร์การท�างานั  
PTE 233 การออกก�าลังกายเพ่�อ 3(1-4-4)
    สร้างเสริมและฟื้้�นัฟืู้สุขภาพในัภาวะเฉัพาะ
PTE 235 การรักษาด้วยการดัดและการดึง 3(1-4-4) 
PTE 238 โภชื่นัาการและเภสัชื่วิทยา  2(2-0-4)
    ส�าหรับกายภาพบ�าบัด  
PTS 241 จำิตวิทยาสุขภาพและ 3(2-2-5) 
    จำิตวิทยาสังคม
PTE 250 หลักการพ่�นัฐานัของการจำัดการ  1(1-0-2)
    ทางกายภาพบ�าบัด 
PTE 251 การตรวจำประเมินั   3(1-4-4)
    ทางกายภาพบ�าบัด 
        รวม 16 หน่วยกิิต

แผนการ์ศึกษาสาขาวิชากายภาพบำำาบำัด

ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
RSU  111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
RSU  112 กีฬาเพ่�อสุขภาพ  1(0-2-1)
ENL  xxx กลุ่มวิชื่าภาษาอังกฤษ 3(x-x-x)
RSU  14x กลุ่มที� 4 ศิลปะและวัฒินัธรรม 3(x-x-x) 
         รวม 9 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 1
RSU  13x กลุ่มที� 3 ภาวะผู้นั�าและ 3(x-x-x) 
    ความรับผิดชื่อบต่อสังคม  
ENL xxx กลุ่มวิชื่าภาษาอังกฤษ 3(x-x-x)
CHM 119 เคมีพ่�นัฐานัส�าหรับ  3(3-0-6)
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ                         
PHY 140 ฟื้ิสิกส์พ่�นัฐานัส�าหรับ  3(2-3-6)
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ                        
PTS  111 มหกายวิภาคศาสตร์ :  1(1-0-2)
    ระบบประสาทกล้ามเนั่�อและกระดูก 
PTS  112 ปฏิิบัติการกายวิภาคศาสตร์ :  3(0-6-3)
    ระบบประสาทกล้ามเนั่�อ กระดูก 
    และระบบอ่�นัๆ
XXX xxx เล่อกเสรี            3(x-x-x)
         รวม 19 หน่วยกิิต
ภาคการศึกษาที� 2
RSU  17x กลุ่มที� 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ 3(x-x-x)
RSU  16x กลุ่มที� 6 รู้เท่าทันัส่�อดิจำิทัล 3(x-x-x) 
ENL  xxx กลุ่มวิชื่าภาษาอังกฤษ 3(x-x-x)
PTE 113 ระบบร่างกายมนัุษย์ 1:  2(2-0-4)
    ระบบประสาทกล้ามเนั่�อและกระดูก
PTS 114  ระบบร่างกายมนัุษย์ 2:  3(3-0-6) 
    ระบบหายใจำและไหลเวียนัโลหิตและอ่�นัๆ 
PTS 121 ชื่ีวกลศาสตร์พ่�นัฐานัส�าหรับ  3(3-0-6)
    การเคล่�อนัไหวของมนัุษย์ 
         รวม 17 หน่วยกิิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคกิารศึึกิษาที� 1
PTS  342 กฎหมายและจำริยธรรมนัักวิชื่าชื่ีพ 2(2-0-4)
PTE 352 หลักการจำัดการ  2(2-0-4)
    ทางกายภาพบ�าบัดในัภาวะระบบ  
    กระดูกและกล้ามเนั่�อ
PTE 353 ฝึึกปฏิิบัติการจำัดการ 2(0-4-2)
    ทางกายภาพบ�าบัดในัภาวะ  
    ระบบกระดูกและกล้ามเนั่�อ
PTE 354 หลักการจำัดการทาง 1(1-0-2)
    กายภาพบ�าบัดในัภาวะระบบประสาท 
PTE 355 ฝึึกปฏิิบัติการจำัดการ 3(0-6-3) 
    ทางกายภาพบ�าบัดในัภาวะระบบประสาท
PTE 358 การจำัดการทางกายภาพบ�าบัดในัเด็ก 3(1-4-4)
PTS 361 วิธีวิทยาการวิจำัยสุขภาพ 3(1-4-4)
PTE 362 นัวัตกรรมด้านัสุขภาพและ  3(2-2-5)  
    การเป็นัผู้ประกอบการ 
        รวม 19 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 2
PTE 356 หลักการจำัดการ  2(2-0-4)
    ทางกายภาพบ�าบัดในัภาวะ  
    ระบบหัวใจำหลอดเล่อดและระบบหายใจำ
PTE 357 ฝึึกปฏิิบัติการจำัดการ 2(0-4-2)
    ทางกายภาพบ�าบัดในัภาวะ  
    ระบบหัวใจำหลอดเล่อดและระบบหายใจำ
PTE 359 การจำัดการทางกายภาพบ�าบัด  2(1-2-3)
    ในัผู้สูงอายุ 
PTE  360 กายภาพบ�าบัดทางการกีฬา  3(1-4-4)
PTE 371 คลินัิกกายภาพบ�าบัด 1        3(0-14-7) 
        รวม 12 หนั่วยกิต
ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
PTE 372 คลินัิกกายภาพบ�าบัด 2 3(0-14-7)
PTE 373 คลินัิกกายภาพบ�าบัด 3 3(0-14-7)
        รวม 6 หน่วยกิิต
 

ภาคกิารศึึกิษาที� 1
PTE 463 การจำัดการทางกายภาพบ�าบัด 2(1-2-3) 
    ในัภาวะเร่�อรังและภาวะอ่�นัๆ
PTE 474 คลินัิกกายภาพบ�าบัด 4 3(0-14-7)
PTE 476 กายภาพบ�าบัดชืุ่มชื่นั 3(0-14-7)
        รวม 8 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 2
PTE  475 คลินัิกกายภาพบ�าบัด 5 3(0-14-7)
PTE  477 การฝึึกปฏิิบัติงานั   3(0-14-7)
    กายภาพบ�าบัดทางการกีฬา              
XXX xxx เล่อกเสรี            3(x-x-x)
        รวม 9 หน่วยกิิต
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หลักสูตร์วิทยาศาสตร์บัำณฑิิต
สาขาวิชาชรั์ณสุขศาสตร์์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่่�อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิิต (ชื่รัณสุขศาสตร์)

  ชื่่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Gerontology)

  ชื่่�อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ชื่รัณสุขศาสตร์)

  ชื่่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Gerontology)

 จำานวนหน่วยกิิตที�เรียนตลอดหลักิสูตร 120    หน่วยกิิต 

 รูปแบบของหลักิสูตร ปริญญาตรีทางวิชากิาร 4 ปี 

 อาชีพที�สามารถประกิอบได้หลังสำาเร็จกิารศึึกิษา

  นัักจำัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในัหนั่วยงานัภาครัฐและเอกชื่นั

  เจำ้าของธุรกิจำบริการผู้สูงอายุ เชื่่นั บ้านัพักผู้สูงอายุ สถานัพักฟื้้�นัผู้ป่วยสูงอายุ ศูนัย์ดูแล 

  ผู้สูงอายุ 

  ผู้จำัดการธุรกิจำบริการผู้สูงอายุ 

  ที�ปรึกษาด้านัสุขภาวะของผู้สูงอายุให้กับหนั่วยงานัภาครัฐและเอกชื่นั

วัตถุประสงค์ของหลักิสูตร

 1.  บัณฑิิตมีความรู้ด้านัสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุโดยผสมผสานั ความรู้ทาง

สงัคมศาสตร ์มนัษุยศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตร ์บรหิารธรุกจิำ ภาษาศาสตร ์วทิยาศาสตร์

สขุภาพ รว่มกบันั�าภมูปิญัญาของผูส้งูอายใุนัมติติา่ง ๆ  เปน็ัสว่นัหนึั�งในัการพฒัินัาคณุภาพชื่วีติผู้สงูอายุ

 2.  บัณฑิิตมีทักษะในัการชื่่วยเหล่อดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมาตรฐานั และปลอดภัย

ในัระดบัสากล อยา่งครอบคลมุทั�งดา้นัการสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกนััโรค ฟ้ื้�นัฟื้สูภาพรา่งกาย ในัผูส้งูอายุ

ติดสังคม ติดบ้านั และผู้สูงอายุติดเตียง ทั�งในัผู้สูงอายุที�มีความเจ็ำบป่วยจำากโรคไม่ติดต่อเร่�อรัง โรค

สมองเส่�อม และในัผู้ที�มีความพิการทุกกลุ่ม มีความสามารถให้ค�าแนัะนั�า ปรึกษาด้านัสุขภาพ และ

การด�าเนัินัชื่ีวิตประจำ�าวันั กับวัยกลางคนั ผู้สูงอายุ และญาติ 

 3. บณัฑิิตมีทกัษะการท�างานัรว่มกับบุคลากรทางการแพทย ์การจัำดโครงการบริการสุขภาพ 

รวมทั�งการสรา้งงานัและการบรกิารรปูแบบอ่�นั ๆ  มทัีกษะการใชื่เ้ทคโนัโลย ีและสรา้งนัวตักรรมเพ่�อการ

จำัดการสุขภาพในัผู้สูงอายุ
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 4.  บณัฑิิตมีความสามารถส่�อสารด้วยภาษาหลากหลายวฒัินัธรรม และสามารถให้การช่ื่วย

เหล่อดูแลผู้สูงอายุที�มีความหลากหลายทางวัฒินัธรรมด้วยความเข้าใจำ 

 5.  บณัฑิติมคีวามเหน็ัอกเหน็ัใจำผูอ้่�นัและมคีวามซื่่�อสตัย ์ขยนัั อดทนั ในัการปฏิิบตังิานัเปน็ั

ที�ไว้วางใจำของผู้สูงอายุและครอบครัว นัายจำ้าง และเพ่�อนัร่วมงานั 

 6.  บณัฑิิตมีส�านึักของผูป้ระกอบการเพ่�อสังคม สร้างสรรค์บริการที�เอ่�อประโยชื่น์ัตอ่มวลชื่นั

คุณสมบัติของผูู้้เข้าศึึกิษา

 2.2.1 ส�าเร็จำการศึกษาไม่ต��ากว่าชื่ั�นัมัธยมศึกษาตอนัปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการหร่อเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจำารณาแล้วเห็นัสมควรเข้ารับศึกษา

 2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจำิตใจำ ไม่เจำ็บป่วยหร่อเป็นัโรคติดต่อร้ายแรงหร่อ

มีความผิดปกติอ่�นั ๆที�เป็นัอุปสรรคต่อการศึกษา

 2.2.3 มีผลการเรียนัเฉัลี�ย (GPA) ไม่ต��ากว่า 2.00

โครงสร้างหลักิสูตร  

 1. หมวดวิชาศึึกิษาทั�วไป 30 หน่วยกิิต 

  หมวดวิชื่าศึกษาทั�วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็นั 8 กลุ่มวิชื่า ดังนัี�

  กิลุ่มที� 1 และ กิลุ่มที� 2   จำานวนหน่วยกิิตรวม 15  หน่วยกิิต   แบ่งเป็น

  กลุ่มที� 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)   3  หนั่วยกิต

  กลุ่มที�  2  ความเป็นัสากลและการส่�อสาร      12   หนั่วยกิต

                 (Internationalization and Communication)   

 โดยกลุ่มที�   2   แบ่งออกเป็นั   2   กลุ่มวิชื่า    ดังนัี�

      กลุ่ม  2.1  กลุ่มวิชื่าภาษาอังกฤษ  (English Language)    6   หนั่วยกิต

  กลุ่ม  2.2  กลุ่มวิชื่าภาษานัานัาชื่าติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 

                  (International Language and International Experience) 6 หนั่วยกิต

  กลุ่มที� 3  ถึง  กลุ่มที�  8   จำ�านัวนัหนั่วยกิตรวม  15  หนั่วยกิต

 นัักศึกษาสามารถเล่อกเรียนัรายวิชื่าในักลุ่มที�  3  ถึงกลุ่มที�  8 โดยในัแต่ละกลุ่มจำะเล่อกวิชื่า

ได้ไม่เกินั 3 หนั่วยกิต รวมแล้วไม่นั้อยกว่า 15 หนั่วยกิต

  กลุ่มที�  3  ภาวะผู้นั�าและความรับผิดชื่อบต่อสังคม 

                 (Leadership and Social Responsibility)

  กลุ่มที�  4 ศิลปะและวัฒินัธรรม (Arts and Culture)
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  กลุ่มที�  5 ผู้ประกอบการนัวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)            

  กลุ่มที�  6 รู้เท่าทันัส่�อดิจำิทัล  (Digital Media Literacy)

  กลุ่มที�  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)

  กลุ่มที�  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)

 2. หมวดวิชาชีพ  84  หน่วยกิิต  

  ประกิอบด้วย

  1) วิชื่าพ่�นัฐานัวิชื่าชื่ีพ 39 หนั่วยกิต

  2) วิชื่าชื่ีพ  45  หนั่วยกิต

      วิชื่าชื่ีพ-บังคับ  30  หนั่วยกิต

       วิชื่าชื่ีพ-เล่อก  15  หนั่วยกิต

 ให้นัักศึกษาเล่อกเรียนัรายวิชื่าดังต่อไปนัี� กลุ่มใดกลุ่มหนัึ�งจำาก 2 กลุ่มวิชื่า ดังนัี�

  กลุ่มที� 1 ชื่รัณสุขศาสตร์ 15      หนั่วยกิต 

  กลุ่มที� 2 เวชื่ศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 15      หนั่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกิเสรีไม่น้อยกิว่า 6 หน่วยกิิต

  เล่อกจำากรายวิชื่าที�เปิดสอนัในัมหาวิทยาลัยรังสิต

 4. หมวดวิชาโท          ไม่น้อยกิว่า 15 หน่วยกิิต

  ส�าหรับนัักศึกษาต่างสาขาวิชื่าในัคณะ/วิทยาลัย อ่�นั ๆ ที�ต้องการเรียนัวิชื่าโท

  โดยให้เล่อกเรียนัจำากรายวิชื่าที�ก�าหนัด ไม่นั้อยกว่า 15 หนั่วยกิต
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แผนการศึกษา ช้ันปีท่ี 1 แผนการศึกษา ช้ันปีท่ี 2

ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
ENL 128 การนั�าเสนัอผลงานัเป็นั 3(2-2-5)
    ภาษาอังกฤษ  
BCH 209 ชื่ีวเคมีพ่�นัฐานัส�าหรับ  3(3-0-6)
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
        รวม 6 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 1
ENL 127 ภาษาอังกฤษในัการท�างานั     3(2-2-5)
PTS 224 สรีรวิทยาการออกก�าลังกาย 3(1-4-4)
PTS 231 การออกก�าลังกายพ่�นัฐานั 3(1-4-4)
PTS 233 หัตถการเพ่�อการฟื้้�นัฟืู้ทางกาย       3(0-6-3)
GGY 231 ภูมิทัศนั์สังคมสูงวัย  3(3-6-3)
GGY 232 พ่�นัที�กับผู้สูงอายุในัสังคมสูงวัย 3(3-0-6)
        รวม 18 หน่วยกิิต 
ภาคกิารศึึกิษาที� 2
RSU 135  การออกแบบชื่ีวิตและสังคม  3(2-2-5)
    แห่งความสุข             
RSU 161 การออกแบบและผลิตส่�อดิจำิทัล  3(2-2-5)
PTS 241 จำิตวิทยาสุขภาพและ 3(2-2-5)
    จำิตวิทยาสังคม   
GGY 233 ผู้สูงอายุมหัศจำรรย์ในัสังคมดิจำิทัล      3(1-4-4)
GGY 234 ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของ  2(1-2-3)
    อาหารและโภชื่นัาการส�าหรับผู้สูงอายุ      
        รวม 14 หน่วยกิิต

แผนการ์ศึกษาปกติ  สาขาชรั์ณสุขศาสตร์์ 

ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
RSU 112 กีฬาเพ่�อสุขภาพ   1(0-2-1)
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการ  3(3-0-6)
    ด�าเนัินัชื่ีวิต 
         รวม 6 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 1
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพ่�อทัศนัา 3(2-2-5)
CHM 119 เคมีพ่�นัฐานัส�าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
    การแพทย์  
PHY 140  ฟื้ิสิกส์พ่�นัฐานัส�าหรับ  3(2-3-6)
    วิทยาศาสตร์การแพทย์  
PTS 111 กายวิภาคศาสตร์: ระบบประสาท  1(1-0-2)
    กล้ามเนั่�อ และกระดูก              
 PTS 112 ปฏิิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  3(0-6-3)
    ระบบประสาท กล้ามเนั่�อ กระดูก
    และระบบอ่�นั ๆ  
         รวม 13 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 2
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข      3(2-2-5)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในับริบทของ  3(2-2-5)
    เทคโนัโลยี การบันัเทิงและการออกแบบ   
PTS 113 ระบบร่างกายมนัุษย์ 1:  3(3-0-6) 
    ระบบประสาท กล้ามเนั่�อ และกระดูก        
PTS 114 ระบบร่างกายมนัุษย์ 2:  3(3-0-6)
    ระบบหายใจำและไหลเวียนัโลหิต และอ่�นั ๆ
PTS 121 ชื่ีวกลศาสตร์พ่�นัฐานัส�าหรับ  3(3-0-6)
    การเคล่�อนัไหวของมนัุษย์           
         รวม 15 หน่วยกิิต
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แผนการศึกษา ช้ันปีท่ี 3 แผนการศึกษา ช้ันปีท่ี 4

ภาคกิารศึึกิษาที� 1
PTS 361 วิธีวิทยาการวิจำัยสุขภาพ          3(1-4-4) 
GGY 351 ทักษะการจำัดการดูแลผู้สูงอายุ 3(1-4-4)
GGY 352 การเพิ�มความสามารถและ  2(1-2-3)
    ประสิทธิภาพทางร่างกายในัผู้สูงอายุ    
GGY 381 นัวัตกรรมด้านัสุขภาพผู้สูงอายุ  3(1-4-4)
    และการเป็นัผู้ประกอบการ  
XXX xxx วิชื่าเล่อกเสรี  3 หนั่วยกิต
        รวม 14 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 2 
RSU 150 การจำัดการเชื่ิงสร้างสรรค์  3(2-2-5)
PTS  342 กฎหมายและจำริยธรรมนัักวิชื่าชื่ีพ 2(2-0-4)
GGY 335 การออกแบบแฟื้ชื่ั�นักับ 3(1-4-4)
    สุขภาพผู้สูงอายุ  
GGY 336 จำิตวิทยาผู้สูงอายุและครอบครัว 3(1-4-4)
GGY 353 การเสริมสร้างการรู้คิดในัผู้สูงอายุ  2(1-2-3)
GGY 354 การส่งเสริมสุขภาพในัผู้สูง 3(2-2-5)
    อายุพฤฒิพลัง   
        รวม 16 หน่วยกิิต

ภาคกิารศึึกิษาที� 1
GGY 437  การท่องเที�ยวส�าหรับผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
GGY 455  ศิลปะในัการดูแลผู้สูงอายุ          3(1-4-4)
GGY 456  ศานัติแห่งชื่ีวิต  2(2-0-4)
GGY 482  นัวัตกรรม และผู้ประกอบการ  2(1-2-3)
     เพ่�อสังคมในังานัสุขภาพผู้สูงอายุ        
XXX xxx วิชื่าเล่อกเสรี  3 หนั่วยกิต
        รวม 12 หน่วยกิิต
ภาคกิารศึึกิษาที� 2
GGY 471 ฝึกึปฏิิบตัชิื่ว่ยเหลอ่ดูแลผูส้งูอายุ 1 3(0-14-7)
GGY 472 ฝึกึปฏิบิัตชิื่่วยเหล่อดแูลผูส้งูอาย ุ2 3(0-14-7)
        รวม 6 หน่วยกิิต
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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หลัักสููตรก�ยภ�พบำ�บัด

 1.	 หมวดวิชาศึึกษาทั่่�วไป
	 	 1)		กลุ่่�มทั่่�	1					อั่ตลุ่่กษณ์์มหาวิทั่ยาลุ่่ย				(RSU	Identity)  

RSU	111		 สั่งคมธรรมาธิปไตย	 2(2-0-4)

	 	 (Social	Dharmacracy)

         ความหมายของสัังคมธรรมาธิปไตย สัังคมที่่�เป็นธรรม ความเสัมอภาค เสัร่ภาพ หลัักธร

รมาภิบาลั คุณธรรมจริยธรรม จิตสัาธารณะ แลัะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตระหนัก

ในสัทิี่ธ ิหน้าท่ี่�ของพลัเมือง การใช้ชวิ่ตรว่มกบัผู้้อ้ื�น แลัะการร่วมพฒันาสังัคม ในด้า้นเศรษฐกิจ การเมือง 

สัังคม 

   Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good govern-

ance; decency; public mind and democracy. Awareness of rights and civic duty. Living with 

others. Social development in terms of economy, politics, society.   

RSU	112	 ก่ฬาเพื่่�อัสั่ขภาพื่	 1(0-2-1)

	 	 (Sports	for	Health)

  ความสัำาคัญของสัุขภาพแลัะสัมรรถภาพร่างกาย ศาสัตร์พื�นฐานของการออกกำาลัังกาย 

การด้แ้ลันำ�าหนกัตวัใหเ้หมาะสัม มท่ี่กัษะในการออกกำาลังักายแลัะเลัน่ก่ฬา ด้ว้ยกจิกรรมก่ฬาตามความ

สันใจหน่�งชนิด้ก่ฬา จากหลัากหลัายชนิด้ก่ฬาท่ี่�เปิด้โอกาสัให้เลัือก สัามารถนำาไปใช้เป็นกิจกรรมการ

ออกกำาลัังกายเพื�อสัุขภาพสัมรรถภาพแลัะนันที่นาการ ซึ่่�งเป็นพื�นฐานของการม่ลั่ลัาช่วิตที่่�ด้่  เน้นการ

ปลั้กฝัังที่ัศนคติที่่�ด้่ในการออกกำาลัังกาย

  Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control 

for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several 

sports provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising for 

health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized 

on raising good attitudes towards exercising with activities.
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 2)		 กลุ่่�มท่ั่�	2				ความเป็นสัากลุ่แลุ่ะการส่ั�อัสัาร	(Internationalization	and	Communication)

												 รายวิชาภาษาอั่งกฤษพื่่�นฐานทั่่�น่กศึึกษาจะต้อังเร่ยน	ด่งน่�	

  กรณ่ท่ี่� 1 นักศ่กษาที่่�ม่ที่ักษะที่างภาษาอังกฤษระด้ับมัธยมศ่กษาตำ�ากว่าเกณฑ์์ท่ี่�

มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ (ผู้ลัคะแนนสัอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั�งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่ม่

ผู้ลัคะแนน O-NET หรือเกรด้เฉลั่�ยรวมภาษา ต่างประเที่ศ ตำ�ากว่า 3.00) จะต้องเร่ยนวิชา ENL 124 : 

ปรับพื�นฐานภาษาอังกฤษ (English Bridging) แลัะสัอบผู้่านได้้สััญลัักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จ่ง

สัามารถเร่ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื�นๆ ตามกรณ่ที่่�2 อย่างไรก็ตาม วิชาน่�เที่่ยบเที่่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่

นับรวมกับจำานวนหน่วยกิตในโครงสัร้างหลัักสั้ตรระด้ับปริญญาตร่ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้

  กรณ่ที่่� 2  นกัศก่ษาท่ี่�มทั่ี่กษะภาษาอังกฤษส้ังกว่าเกณฑ์์ท่ี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ (ผู้ลัคะแนน

สัอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั�งแต่ 21 คะแนนข่�นไป หรือเกรด้เฉลั่�ยรวมภาษาต่างประเที่ศ

 มากกว่า 3.00 ข่�นไป) สัามารถเริ�มเร่ยน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื�อที่ัศนาโลัก (English for Global 

Exploration) หลัังจากนั�น จ่งสัามารถเร่ยนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริบที่ของเที่คโนโลัย่ การ

บันเที่ิงแลัะการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) นอกจากน่�

ยังสัามารถเลัือกเร่ยนภาษาอังกฤษในระด้ับสั้ง คือ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการที่ำางาน (English at 

Work)   ENL 128: การนำาเสันอผู้ลังานเป็นภาษาอังกฤษ (Presentations in English) แลัะ ENL 129: 

ภาษาอังกฤษสัำาหรับการประชุม (English for Meetings) ได้้    

 

  2.1)		กลุ่่�มวิชาภาษาอั่งกฤษ		

ENL	124						ปร่บพื่่�นฐานภาษาอั่งกฤษ	 														3(2-2-5)														

	 	 (English	Bridging)

  เงื่่�อนไขรายวิิชา : เป็็นรายวิิชาเตรียมควิามพร้อมสำำาหรับนักศึึกษาทีี่�มีทัี่กษะที่างื่ภาษา

อังื่กฤษตำ�ากวิ่าเกณฑ์์ที่ี�มหาวิิที่ยาลััยกำาหนด

  ภาษาองักฤษเพื�อปรบัพื�นฐานใหน้กัศก่ษามค่วามร้แ้ลัะความพรอ้มตามเกณฑ์์มาตรฐาน

ที่่�มหาวิที่ยาลััยรังสัิตกำาหนด้ในการเร่ยนวิชาน่� ก่อนเร่ยนวิชาภาษาอังกฤษในกลัุ่มวิชาหลััก ประกอบ

ด้้วยการฟัังบที่สันที่นาแลัะขอ้มล้ัท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในชว่ติประจำาวนั คำาศพัท์ี่ โครงสัรา้งไวยากรณ ์หนา้ท่ี่�ที่าง

ภาษา การอ่านข้อความขนาด้สัั�น แลัะการเข่ยนภาษาอังกฤษระด้ับย่อหน้า

  Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University 

standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short    

dialogs and information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, 

reading short information and writing at a paragraph level.
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ENL	125		 ภาษาอั่งกฤษเพื่่�อัทั่่ศึนาโลุ่ก																											 3(2-2-5)

				 	 (English	for	Global	Exploration)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : นักศึึกษาต้องื่สำอบผ่่าน ENL 124 ภาษาอังื่กฤษเพ่�อป็รับฐาน หร่อมีทัี่กษะ 

  ภาษาอังื่กฤษสำูงื่กวิ่าเกณฑ์์ที่ี�มหาวิิที่ยาลััยกำาหนดให้เรียน ENL 125

  ที่ักษะภาษาอังกฤษเพื�อการสัื�อสัารท่ี่�ฝัึกแบบพหุที่ักษะ กลัยุที่ธ์การเร่ยนร้้ภาษา การฝัึก

ฟััง พ้ด้ อ่าน แลัะเข่ยนในการสัื�อสัารข้ามวัฒนธรรม

   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning 

strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

ENL	126					ภาษาอั่งกฤษในบริบทั่ขอังเทั่คโนโลุ่ย่	การบ่นเทั่ิงแลุ่ะการอัอักแบบ											3(2-2-5)

									 	 (English	in	TED	-	Technology,	Entertainment,	and	Design)	  

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 125 ภาษาอังื่กฤษเพ่�อที่ัศึนาโลัก                     

  การฟังั พด้้ อ่านแลัะเข่ยนภาษาอังกฤษจากบที่ความแลัะการบรรยายเก่�ยวกบันวตักรรม

ในโลักสัมัยใหม่ กิจกรรมบันเที่ิง ลัะคร ด้นตร่แลัะการออกแบบอาคารสัถานที่่� สัถาปัตยกรรม ความ

งามแลัะสัุขภาพ  สัำานวนภาษาตามบริบที่ของบที่ความ ข้อม้ลั คำาบรรยาย การเลั่าเรื�อง โฆษณา สัื�อ

สัิ�งพิมพ์แลัะข้อม้ลัในอินเที่อร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสันที่นา อภิปรายแลัะแสัด้งความคิด้เห็น

Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about in-

novations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as 

beauty and health; English expressions and vocabulary in context of articles, information, 

description, narration, adverts, mass media and information from the Internet; converse, 

discuss, and give opinions in English.

  2.2)		กลุ่่�มวิชาภาษานานาชาติแลุ่ะประสับการณ์์ระหว�างประเทั่ศึ

ENL	127	 ภาษาอั่งกฤษในการทั่ำางาน				 3(2-2-5)

	 	 (English	at	Work)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 126 ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี บันเที่ิงื่ แลัะการออกแบบ 

  ศัพที่์ สัำานวน แลัะ การใช้ภาษาอังกฤษที่่�จำาเป็นในการที่ำางานในบริบที่นานาชาติการใช้

ที่กัษะทัี่�งด้า้นการฟัังพ้ด้อา่น แลัะเขย่นเพื�อตดิ้ตอ่ทัี่�งในแลัะนอกหนว่ยงาน ฝักึการสืั�อสัารในการที่ำางาน

 การตดิ้ตอ่นดั้หมาย การสันที่นา แสัด้งความเหน็ในเรื�องท่ี่�เก่�ยวกบังาน การอา่นการฟังัการบรรยายยอ่ 

จด้แลัะนำาเสันอความเห็นในที่่�ประชุม
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  Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function 

in multinational workplaces; skills in listening, speaking, reading and writing to communicate 

in and outside organizations; practices in communication in diverse contexts using tech-

nology and personal contacts; roleplaying and simulations in making arrangement, making 

appointments and arrangements for meetings; discussions on issues related to their work. 

Listening to briefings, taking notes and report in writing and orally.

ENL	128	 การนำาเสันอัผลุ่งานเป็นภาษาอั่งกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 (Presentations	in	English)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 126 ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี บันเที่ิงื่ แลัะการออกแบบ     

  ภาษาแลัะกลัยุที่ธ์การนำาเสันอ  ลัักษณะของการนำาเสันอผู้ลังานท่ี่�ด้่ การวางแผู้นแลัะ

การนำาเสันอผู้ลังาน การเตรย่มการโด้ยการหาขอ้มล้ัเก่�ยวกบัผู้้ฟั้ังแลัะเรื�องท่ี่�จะนำาเสันอ การเรย่งลัำาด้บั

เนื�อหาที่่�จะนำาเสันอ กลัวิธ่ในการนำาเสันอผู้ลังานโด้ยใช้ภาษาแลัะที่่าที่างท่ี่�เหมาะสัมกับบริบที่ของ

การนำาเสันอแลัะใช้เที่คโนโลัย่ช่วย การประเมินการนำาเสันอผู้ลังานของตัวเองแลัะกลัวิธ่ในการตรวจ

สัอบความก้าวหน้า เพื�อพัฒนาความสัามารถในการนำาเสันอผู้ลังานของตน

  Language and strategies in delivering a good presentation.  Features of an ef-

fective presentation.   Planning and delivering presentations.  Researching for information 

about the audience and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies 

in delivering a presentation using contextually appropriate verbal and non-verbal language 

and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering 

presentations.

ENL	129	 ภาษาอั่งกฤษสัำาหร่บการประช่ม	 3(2-2-5)

	 	 (English	for	Meetings)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 126 ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี บันเที่ิงื่ แลัะการออกแบบ 

  ภาษาแลัะกลัวิธส่ัำาหรับการเขา้ประชมุ ลักัษณะของผู้้เ้ข้าประชมุที่่�ด้ ่ที่กัษะที่่�จำาเปน็สัำาหรับ

การเข้าประชุม ฝักึที่กัษะการฟััง การอ่าน แลัะการจด้ประเด็้น การนำาเสันอความคิด้เห็นแลัะ ขอ้โตแ้ยง้ 

การฝัึกการเข้าประชุมในสัถานการณ์เสัมือนจริง

  Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good 

participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. 

Presenting arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.  
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THA	126	 ภาษาไทั่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Thai	Language	for	Communication)

  การใช้ภาษาไที่ย แลัะการพัฒนาทัี่กษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการเขย่นเพื�อ      การ

สัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัอยา่งมป่ระสิัที่ธภิาพ เน้นทัี่กษะการเขย่นท่ี่�ถ้กต้อง ตามมาตรฐานที่ั�งที่างราชการ

แลัะธุรกิจ เพื�อสันองวัตถุประสังค์ด้้านอาช่พแลัะการศ่กษาในระด้ับสั้งต่อไป 

  Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speak-

ing, reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in 

official and business contexts in order to serve higher levels of professional and educational 

purposes.

RSU	127	 ลุ่่ยโลุ่กอัินเตอัร์	 	3(2-2-5)

	 	 (Intercultural	Communication)

  ความที่้าที่ายของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เร่ยนร้้คำานิยามของการสัื�อสัารระหว่าง

วฒันธรรมประเภที่ของวัฒนธรรม ปจัจยัของการสืั�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปญัหาการ              ตื�น

ตระหนกที่างวัฒนธรรม มิติที่างวัฒนธรรม การสัื�อสัารที่างอวัจนภาษา ภาษาที่่าที่าง การสับตา      การ

แสัด้งออกที่างสั่หน้า ระยะห่างระหว่างบุคคลั การสััมผู้ัสั ปรลัักษณ์ภาษา ร้ปแบบการสัื�อสัาร    บริบที่ 

ค่านิยม ตลัอด้จนเข้าใจภาษานานาชาติที่่�สัะที่้อนค่านิยมที่างวัฒนธรรมของชนชาตินั�นๆ

  Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of 

culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, 

nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, 

haptics, paralanguage, types of communication, contexts, values, and understanding inter-

national languages that reflect the cultural values of each race.

RSU	128	 ไทั่ยมอังเทั่ศึ	เทั่ศึมอังไทั่ย	 3(2-2-5)

	 	 (Intercultural	Communication	in	Thai	Community)

  เรย่นร้้การอย่้ร่วมกันในสังัคมของคนไที่ยกับคนต่างชาติ ตระหนักถ่งการจัด้การกับ  ความ

แตกตา่งของสัามญัที่ศัน ์อคตทิี่างชาตพินัธ์ุ ที่ศันคต ิการรับร้้ การตค่วาม เขา้ใจปัญหาการ  ตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรมแลัะการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ

  Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of 

management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; 

understanding of culture shock, as well as international business communication. 
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RSU	129				สั่�โลุ่กกว้าง	 3(0-35-18)

	 	 (Intercultural	Communication	in	World	Community)

  เรย่นร้ผู้้า่นกจิกรรมโครงงานในรป้แบบตา่งๆ โด้ยอาศยัการเด้นิที่างไปตา่งประเที่ศ ความ

สััมพันธ์ภายใต้บันท่ี่กข้อตกลังความร่วมมือ (MOU) การฝัึกงาน ณ องค์กรในต่างประเที่ศ โครงการ

 Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝัึก

ประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันอย่างน้อย 10 วัน)

  Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative 

education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of 

exchange trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 

days.)

JPN	101	 ภาษาญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Japanese	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาญ่�ปุ�น แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัวการ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on            

communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, 

leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

JPN	102		 ภาษาญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Japanese	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ป็่�นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับท่ี่�สั้งข่�น  เช่น การเจรจาซึ่ื�อ แลัะขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอ

ความคิด้เห็น

  Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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JPN	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Japanese	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ป็่�นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

                    ภาษาญ่�ปุ�น ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมญ่�ปุ�นในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศญ่�ปุ�น ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.

CHN	101		 ภาษาจ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Chinese	for	Everyday	Communication	I)

  ภาษาจ่นระด้ับพื�นฐาน เร่ยนร้้คำาศัพที่์ภาษาจ่นอย่างน้อย 200 คำา ศ่กษาสัำานวนแลัะร้ป

ประโยคพื�นฐาน ฝึักการออกเส่ัยงแลัะสันที่นาหัวข้อง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การทัี่กที่าย แนะนำาตัว

  Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic 

sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: 

greeting and introductions.

CHN 102  ภาษาจ่นเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 2 3(2-2-5)

  (Chinese for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจ่นเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 1

  คำาศัพที่ภ์าษาจน่เพิ�มเตมิอยา่งนอ้ย 250 คำา ฝักึสันที่นาหวัขอ้ท่ี่�ใชใ้นชวิ่ตประจำาวัน ได้แ้ก่ 

การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

  A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations 

in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.

CHN	110			ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมจ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 				3(2-2-5)

	 	 (Chinese	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิชาบ่งค่บก�อัน	:	CHN	101		ภาษาจ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1

  พัฒนาที่ักษะภาษาจ่นผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมจ่นในแง่มุมต่างๆ เพื�อการ
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สัื�อสัารในช่วิต ประจำาวันอย่างม่ประสิัที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะ       

การเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural 

contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading 

and writing in different situations.

FRN	101				ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	1																									 													3(2-2-5)

	 	 (French	for	Beginners	I)		    

  ระบบเสั่ยงภาษาฝัรั�งเศสั ไวยากรณ์พื�นฐาน ศัพที่์แลัะสัำานวนเบื�องต้น เน้นฝัึกที่ักษะ     

การฟััง การพ้ด้ การอ่าน การเข่ยนเพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ในเรื�องที่่�เก่�ยวกับตนเอง

 ครอบครัว สัถานศ่กษา สัิ�งแวด้ลั้อม อาหารแลัะเครื�องด้ื�ม ความสััมพันธ์ระหว่างบุคคลั เวลัาว่างแลัะ    

การพักผู้่อนหย่อนใจ การศ่กษาแลัะอาช่พ การซึ่ื�อขาย สัถานที่่�แลัะการบอกที่ิศที่าง

  French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, 

with focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about 

oneself, family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, 

leisure and recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.

FRN	102	 ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	2	 													3(2-2-5)

	 	 (French	for	Beginners	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั�งื่เศึสำสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน 1

  ไวยากรณ ์ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัในระด้บัท่ี่�ส้ังข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาฝัรั�งเศสัในเรื�อง   ท่ี่�

เก่�ยวกับลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม                  สัรา้ง

ความสััมพันธ์ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ใน

อด้่ต ปัจจุบันแลัะอนาคต  

  Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in 

French speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs      

regarding various aspects of time: past, present, and future.
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FRN	110	 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมฝร่�งเศึสัเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (French	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั�งื่เศึสำสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน 1

  ศพัที่ ์สัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัเบื�องต้นท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

ฝัรั�งเศสั ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ชวิ่ตของชาวฝัรั�งเศสั อาทิี่ ศลิัปะการรับประที่าน

อาหารแบบฝัรั�งเศสั วฒันธรรมการด้ื�มไวน์ การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ที่อ่งเที่่�ยวในประเที่ศฝัรั�งเศสั โด้ยเนน้

การฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art 

of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with 

an emphasis on listening and speaking in different situations.

ISL	111				 ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Arabic	for	Everyday	Communication	I)

      ภาษาอาหรบัเพื�อเปน็พื�นฐานการฟััง พ้ด้ อา่นแลัะเขย่น ฝักึการออกเสัย่งแลัะสันที่นาหวัขอ้

ง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การรับโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอก

ที่ิศที่าง 

              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, 

reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone 

conversation, asking and answering about directions.

ISL	112				 ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2																																											3(2-2-5)

	 	 (Arabic	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

      พัฒนาทัี่กษะแลัะคำาศพัท์ี่ภาษาอาหรับในระดั้บท่ี่�ส้ังข่�น ฝักึสันที่นาหัวข้อท่ี่�ใช้ในชวิ่ตประจำา

วัน  เช่น การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

  Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic 

expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, 

eating in restaurants.
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ISL	113			 ภาษาอัาหร่บแลุ่ะว่ฒนธรรมขอังประเทั่ศึในโลุ่กม่สัลุ่ิม	 3(2-2-5)

	 	 (Arabic	Language	and	Culture	in	Muslim	Countries)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  พฒันาทัี่กษะภาษาอาหรับผู่้านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวฒันธรรมของประเที่ศในโลักมุสัลิัม

ในแง่มุมต่างๆ เพื�อการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวันอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง การ

พ้ด้ การอ่าน แลัะการเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

              The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of 

Muslim countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, 

reading and writing in different situations.

KOR	101		 ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Korean	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว      

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

KOR	102		 ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Korean	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลัีเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ ร้ปประโยคพื�นฐาน การฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการ

สัื�อสัารในสัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น  ได้้แก่ การเจรจาซึ่ื�อ ขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การ

เสันอความคิด้เห็น

  Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing 

on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 

and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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KOR	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Korean	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลัีเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ภาษาเกาหลั่ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมเกาหล่ัในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศเกาหลั ่ศก่ษาประวัตศิาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินชวิ่ต              โด้ย

เน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ในช่วิตประจำาวันที่่�หลัากหลัาย

  The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.

RUS	101	 ภาษาร่สัเซี่ยสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	 3(2-3-6)

	 	 (Russian	for	Beginners)

  หลัักไวยากรณ์เบื�องต้น เน้นพยัญชนะ สัระ การออกเส่ัยง ระด้ับเสั่ยง คำาศัพท์ี่ท่ี่�จำาเป็น   

ในระด้ับเริ�มต้น

  Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 

pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.

RUS	102		 ภาษาร่สัเซี่ยในช่วิตประจำาว่น	 3(2-2-5)

	 	 (Russian	for	Daily	Life)

  วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสัเซึ่่ยสัำาหรับผู้้้เริ�มเร่ยน

  คำาศัพที่์แลัะโครงสัร้างภาษารัสัเซึ่่ยที่่�ใช้สัื�อสัารในช่วิตประจำาวันในระด้ับที่่�สั้งข่�น        เช่น 

การที่ักที่าย การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์ การบอกเวลัา การเด้ินที่าง การซึ่ื�อของ

  Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various 

aspects of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking 

and answering about time, traveling, buying and selling things.

RUS	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมร่สัเซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Russian	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : RUS 101  ภาษารัสำเซีียสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน

                   ภาษารัสัเซึ่่ย ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมรัสัเซึ่่ยในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม

 ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศที่่�เป็นเจ้าของภาษารัสัเซึ่่ย ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การ
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ด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Russian language through various aspects of Russian social and cultural 

contexts: culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and 

lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.

SPN	101	 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-3-6)	

		 	 (Spanish	for	Everyday	Communication	I) 

  การออกเสั่ยงภาษาสัเปน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SPN	102	 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-3-6)

	 		 (Spanish		for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : SPN 101  ภาษาสำเป็นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ไวยากรณ์ ศพัท์ี่แลัะสัำานวนภาษาสัเปนในระดั้บท่ี่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัเปนในเรื�องท่ี่�เก่�ยว

กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม สัร้างความสัมัพันธ์

ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน

แลัะอนาคต  

  Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Span-

ish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

SPN	110	 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

	 	 (Spanish	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : SPN 101  ภาษาสำเป็นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศพัที่ ์สัำานวนภาษาสัเปนเบื�องตน้ท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของ   ชาว

สัเปน ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวสัเปน อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่าน
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อาหารแบบสัเปน วฒันธรรมการด้ื�มไวน ์การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ที่อ่งเท่ี่�ยวในประเที่ศสัเปน โด้ยเนน้การ

ฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in 

France: art of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in 

France, with an emphasis on listening and speaking in different situations.

GER	121	 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-3-6)

	 	 (German	for	Everyday	Communication	I)  

  การออกเสั่ยงภาษาเยอรมัน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว      

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 

  German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

GER	122	 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-3-6)

	 	 (German	for	Everyday	Communication	II)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ไวยากรณ์ ศัพที่์แลัะสัำานวนภาษาเยอรมันในระดั้บที่่�สั้งข่�น ฝัึกพ้ด้ภาษาเยอรมันในเรื�อง  

ที่่�เก่�ยวกับลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม สัร้างความ

สััมพันธ์ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต 

ปัจจุบันแลัะอนาคต 

  Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in Ger-

man speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.
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GER	110	 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

	 	 (German	Language	and	Culture	for	Communication)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์สัำานวนภาษาเยอรมันเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของ

ชาวเยอรมัน ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวเยอรมัน อาทิี่ ศิลัปะ การ

รับประที่านอาหารแบบเยอรมัน วัฒนธรรมการด้ื�มเบ่ยร์ การศ่กษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศ

เยอรมันน่ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 

  Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Germany: art of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in 

Germany, with an emphasis on listening and speaking in different situations.

SWD	121	 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-3-6)

	 	 (Swedish	for	Everyday	Communication	I) 

  การออกเสั่ยงภาษาสัว่ดิ้ช แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว      

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 

  Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SWD	122	 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-3-6)

	 	 (Swedish	for	Everyday	Communication	II) 

  วิิชาบังื่คับก่อน : SWD 121  ภาษาสำวิีดิชเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1 

  ไวยากรณ์ ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาสัวด่้ชิในระด้บัที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัวด่้ชิในเรื�องที่่�เก่�ยว

กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม สัร้างความสัมัพันธ์

ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน

แลัะอนาคต  

  Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swe-

sish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.
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SWD	110	 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมสัว่เดนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

	 	 (Swedish	Language	and	Culture	for	Communication) 

  วิิชาบังื่คับก่อน : SWD 121  ภาษาสำวิีดิชเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาสัว่ดิ้ชเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

สัว่เด้น ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวสัว่เด้น อาที่ ิศลิัปะการรบัประที่าน

อาหารแบบสัวเ่ด้น การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศสัวเ่ด้น โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะ

การพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 

  Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Sweden: art of dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

VTN	101		 ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Vietnamese	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาเว่ยด้นาม แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง 

พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

VTN	102		 ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Vietnamese	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : VTN 101  ภาษาเวิียดนามเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะกายภาพบำำบำัดและเวชศาสตร์์การ์กีฬา Faculty of Physical Therapy and Sport Medicine

VTN	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Vietnamese	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : VTN 101  ภาษาเวิียดนามเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์สัำานวนภาษาเว่ยด้นามเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของ

ชาวเว่ยด้นาม ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวเว่ยด้นาม ได้้แก่ ศิลัปะ

        การรับประที่านอาหารแบบเว่ยด้นาม การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศเว่ยด้นาม โด้ย

เน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Vietnam: art of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

MLY 101  ภาษามลัาย้เพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 1 3(2-2-5)

  (Malay for Everyday Communication I)

  การออกเสัย่งภาษามลัาย้ แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักที่กัษะที่ั�ง 4 ด้า้น การฟััง พ้ด้ อา่น

เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communica-

tive listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,         

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

MLY	102		 ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Malay	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : MLY 101  ภาษามลัายูเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,  

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday             

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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MLY	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมมลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Malay	Language	and	Culture	for	Communication)	

  วิิชาบังื่คับก่อน : MLY 101  ภาษามลัายูเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์ สัำานวนภาษามลัาย้เบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

มลัาย้ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวมลัาย้ ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่าน

อาหารแบบมลัาย้ การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเท่ี่�ยวในประเที่ศมาเลัเซึ่่ย โด้ยเน้นการฝัึกทัี่กษะการฟััง

แลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art 

of dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and 

speaking in different situations.

BHS	101		 ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Bahasa	Indonesia	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาบาฮาซึ่า แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การทัี่กที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BHS	102		 ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2						 3(2-2-5)

																	 (Bahasa	Indonesia	for	Everyday	Communication	II)			     

  วิชาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซึ่าอินโด้น่เซึ่่ยเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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BHS	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร						 3(2-2-5)

	 	 (Indonesia	Language	and	Culture	for	Communication)		      

  วิชาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซึ่าอินโด้น่เซึ่่ยเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 1

  ศพัท์ี่ สัำานวนภาษาฮาซึ่าอนิโด้นเ่ซึ่ย่ เบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรม

ของชาวอนิโด้นเ่ซึ่ย่ขนบธรรมเนย่มประเพณ ่รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวอนิโด้น่เซึ่ย่ อาที่ ิศลิัปะ

การรับประที่านอาหารแบบอินโด้นเ่ซึ่ย่ การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศอินโด้น่เซึ่ย่ โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and 

cultural contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and 

ways of life in Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an 

emphasis on listening and speaking in different situations.

LAO	101		 ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Lao	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาลัาว แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน

 เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communica-

tive listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

LAO	102		 ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Lao	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : LAO 101  ภาษาลัาวิเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday             

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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LAO	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Lao	Language	and	Culture	for	Communication)	

  วิิชาบังื่คับก่อน : LAO 101  ภาษาลัาวิเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศพัที่ ์สัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรมของ ชาวลัาว

ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวลัาว ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร

แบบลัาว การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศลัาว โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ ใน

สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of 

dining; education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking 

in different situations.

BRM	121		 ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Burmese	for	Everyday	Communication	I)	

  การออกเสัย่งภาษาพม่า แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝักึทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้า้น การฟังั พ้ด้ อา่น

เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BRM	122		 ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Burmese	for	Everyday	Communication	II)	

  วิิชาบังื่คับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร          ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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BRM	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Burmese	Language	and	Culture	for	Communication) 

  วิิชาบังื่คับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศพัที่ ์สัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบรบิที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของ      ชาว

พม่า ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวพม่า อาทิี่ ศิลัปะการรับประที่าน

อาหารแบบพม่า การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศพม่า โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะ      

การพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Myanmar: art of dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

   

 3)		 กลุ่่�มทั่่�	3					ภาวะผ่้นำาแลุ่ะความร่บผิดชอับต�อัสั่งคม

	 	 (Leadership	and	Social	Responsibility)

RSU	130	 ศึาสัตร์แห�งร่ก	 3(2-2-5)

	 	 (Science	of	Love)

           ความหมาย ความสัำาคญั รป้แบบของความรกั ที่ั�งความรกัในตนเอง ผู้้อ้ื�น ครอบครวั สังัคม

สัิ�งแวด้ลั้อม ตระหนักในการร้้คุณค่าตนเอง แลัะการเคารพผู้้้อื�น ม่ความร้้สั่กรับผู้ิด้ชอบ ใช้พลัังแห่งรัก

สัร้างสัรรค์ช่วิตแลัะสัังคมที่่�ม่ความสัุข

  Definition, importance and ways of love; Love one-self, others, family, society 

and environment; be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility; using 

the power of love to create a happy life and society.

RSU	131	 ผ่้นำาการเปลุ่่�ยนแปลุ่ง	 3(2-2-5)

	 	 (Leadership	for	Changes)

  การเสัริมสัร้างแรงบันด้าลัใจจากแนวคิด้แลัะการปฏิิบัติของผู้้้นำาที่างสัังคม ธุรกิจ แลัะ

การเมือง ด้้วยแนวคิด้ ท่ี่�ทีุ่กคนสัามารถเป็นผู้้้นำาเพื�อการเปล่ั�ยนแปลังได้้ เพื�อหาแนวที่างการพัฒนา

ตนเอง แนวที่างการพัฒนาชุมชน แลัะสัังคมสั้่ความยั�งยืน   
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  Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, 

with the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development 

Community Development and the development for sustainable society.

RSU	132	 การร่้เทั่�าทั่่นการคอัร์ร่ปช่�น	 3(2-2-5)

	 	 (Corruption	Literacy)

         ความหมาย ร้ปแบบ วิธ่การ ของการคอร์รัปชั�น การทีุ่จริตเชิงนโยบาย ผู้ลัประโยชน์ที่ับ

ซึ่อ้น การใชอ้ำานาจในที่างไมเ่หมาะสัม ศก่ษาความสัลัับซึ่บัซึ่อ้นแลัะเชื�อมโยงของการคอรรั์ปชั�นระหวา่ง 

มิติที่างการเมืองแลัะสัังคม จากกรณ่ศ่กษาการทีุ่จริตคอร์รัปชั�นในสัังคมไที่ย แลัะต่างประเที่ศ ปลั้กฝััง

จิตสัำาน่กในการไม่นิ�งเฉยต่อการทีุ่จริตคอร์รัปชั�น

  Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use 

of power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social di-

mension through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not 

being silent about corruption.

RSU	133		 ศึาสัตร์พื่ระราชา																																														 3(2-2-5)

	 	 (King	Bhumibol	Adulyadej’s	Philosophy)

  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพ่ยงของพระบาที่สัมเด้จ็พระเจา้อย่้หวัรัชกาลัท่ี่� 9 การร้จ้กัพ่�งตนเอง

การเข้าใจช่วิตแลัะสัังคม การวิเคราะห์ความสััมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สัังคม แลัะโลัก ในมิติ สัังคม 

เศรษฐกจิ แลัะการเมอืง โด้ยประสัานการเรย่นร้จ้ากชว่ติจรงินอกหอ้งเร่ยน   เพื�อการประยกุตใ์ชใ้นการ

ด้ำาเนินช่วิตที่่�ม่ความสัุขแลัะยั�งยืน    

  Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.        

Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world 

relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real 

life outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.                   

  

RSU	134	 กฎหมายต้อังร่้	 3(2-2-5)

	 	 (Legal	Awareness)

  ความหมายแลัะคุณค่าของรัฐธรรมน้ญ กลัไก แลัะการบังคับใช้ของกฎหมาย  กฎหมาย

แพ่ง เก่�ยวกับเรื�องบุคคลั ที่รัพย์สัิน นิติกรรม สััญญา ลัะเมิด้ ครอบครัว แลัะมรด้ก ที่่�ม่ความสัำาคัญต่อ

การด้ำาเนินช่วิตตั�งแต่เกิด้จนตาย  แลัะกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่่�เก่�ยวกับความผู้ิด้แลัะโที่ษ โด้ย
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กำาหนด้ผู้้ก้ระที่ำาผู้ดิ้จะได้รั้บโที่ษตามที่่�กฎหมายกำาหนด้   เข้าใจแลัะวิเคราะห์กฎหมายผู่้านกรณ่ศก่ษา

ที่่�เปน็ประเด้น็ปญัหาในสังัคม เพื�อหาที่างแกป้ญัหาโด้ยใชก้ฎหมายเปน็เครื�องมอืได้อ้ยา่งเหมาะสัมตอ่

สัถานการณ์จริงที่่�เกิด้ข่�นต่อช่วิต

  Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the 

law. Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important 

to life from birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. 

The offender will be punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by 

studying case studies such as family and social issues.

RSU 135 การออกแบบช่วิตแลัะสัังคมแห่งความสัุข                                                        3(2-2-5)

  (Happy Life and Society Design)

  นิยามความสุัข ประเภที่ของความสุัข กระบวนการคิด้เชิงออกแบบ กระบวนการคิด้ เชิง

อนาคต การออกแบบช่วิตท่ี่�ม่ความสุัข การออกแบบสัังคมแห่งความสุัข การออกแบบนโยบายความสุัข

  Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy 

life design Happy society design Happy policy design 

 

	 4)		 กลุ่่�มทั่่�	4		ศึิลุ่ปะแลุ่ะว่ฒนธรรม			(Arts	and	Culture)

RSU	140	 ช่วิตในต�างแดนก่บการสั่�อัสัารข้ามว่ฒนธรรม	 3(0-35-18)

	 	 (Intercultural	Communication	through	Overseas	Experiences)	 

  การเรย่นร้้อาชพ่ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชว่ติ ผู้า่นกิจกรรมโครงงานในรป้แบบต่างๆ โด้ย

อาศัยการเด้ินที่างไปต่างประเที่ศ การแลักเปลั่�ยนแลัะสัร้างความสััมพนัธภ์ายใต้บันที่่กข้อตกลังความ

ร่วมมือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเที่ศหรือการเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ 

(การฝัึกประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันไม่น้อยกว่า 6 สััปด้าห์)

  Project-based activities to gain language communication experience, intercultural 

cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according 

to the agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or 

other kinds of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less 

than 6 weeks.)
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RSU	141	 สั่มมนาประสับการณ์์ต�างแดน	 3(3-0-6)

	 	 (Seminars	in	Overseas	Experiences)

            การวิเคราะห์แลัะการตรวจสัอบหาความจริงในหัวข้อน่าสันใจเก่�ยวกับภาษาแลัะ

วฒันธรรมในแง่มมุต่างๆ โด้ยการนำาประเด็้นที่่�พบจากการเรย่นหรือฝึักปฏิบัิตงิานในต่างประเที่ศ     หรือ

หนว่ยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ยมาอภิปราย  แลัะเลัอืกประเด็้นท่ี่�น่าสันใจท่ี่�ได้รั้บมาจากการเดิ้นที่าง

ไปตา่งประเที่ศ หรือจากการฝักึงานในบรษัิที่ข้ามชาตท่ิี่�เปดิ้ด้ำาเนินการในประเที่ศไที่ยมาศก่ษาแลัะเรย่น

ร้้ร่วมกันผู้่านที่างการนำาเสันอ อภิปราย ในร้ปของการสััมมนา

  Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in var-

ious aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences 

or from working in Thailand-based foreign organizations through seminars.

RSU	142	 ศึาสัตร์แลุ่ะศึิลุ่ป์แห�งการดำาเนินช่วิต	 3(3-0-6)

	 	 (Sciences	and	Arts	of	Living)

  การใช้ช่วิตอย่างสัร้างสัรรค์เพื�อเข้าใจความหมายแลัะคุณค่าของช่วิต ปัจจัยท่ี่�ม่อิที่ธิพลั

ตอ่การใช้ชวิ่ตอย่างสัรา้งสัรรค์ เรย่นร้ก้ารใช้เหตผุู้ลัท่ี่�สัรา้งสัรรค์แลัะการคิด้เชงิบวก ร้ปแบบการด้ำาเนนิ

ช่วิตอย่างม่ความสัุขแลัะการสัร้างจิตสัำาน่กต่อการพัฒนาสัังคม

  Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting 

creative lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness 

toward social development. 

RSU	143	 ปทั่่มธาน่ศึึกษา																																																												 3(3-0-6)

	 	 (Pathum	Thani	Study)

   ประเด้็นท่ี่�น่าสันใจเก่�ยวกับจังหวัด้ปทุี่มธาน่แบบสัหวิที่ยาการ ในมิติประวัติศาสัตร์

ภ้มิศาสัตร์ ระบบนิเวศ อัตลัักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรม ภ้มิปัญญาที่้องถิ�น 

  Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: his-

tory, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.

RSU	144	 คนต้นแบบ				 3(3-0-6)

	 	 (Idol	Studies)

  ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ช่วิต ความคิด้ความเชื�อ  ผู้่าน
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บคุคลัที่่�น่าสันใจ เพื�อวิเคราะห์หลักัการ แนวคิด้ วธ่ิการด้ำาเนินชวิ่ต ความสัมัพันธ์กบับริบที่สังัคม การนำา

มาปรับใช้เพื�อพัฒนาคุณภาพช่วิตของตนแลัะสัังคม

  History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected 

role models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with 

social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person 

and society.

         

RSU	145	 สั่�อัสัะทั่้อันช่วิต			 	3(3-0-6)

	 	 (Life	Reflection	through	Media)

  ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ช่วิต ความคิด้ความเชื�อผู้่าน

สัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ อาที่ิ เพลัง ภาพยนตร์ ลัะคร สัารคด้่ วรรณกรรม งานศิลัปะแขนงต่างๆ

  Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through 

media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.

RSU	146		 ร่้ทั่่นโลุ่ก			 	3(3-0-6)

	 	 (World	Society	Awareness)

  สัถานะแลัะบที่บาที่ของประเที่ศไที่ยที่างด้้านเศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรมใน

บริบที่โลัก สัมัยคริสัต์ศตวรรษที่่� 21 ยุที่ธศาสัตร์ประเที่ศไที่ย ณ ปัจจุบัน แลัะแนวโน้มในอนาคต

  Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture 

in global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends. 

RSU	147		 ความเป็นไทั่ย			 		3(2-2-5)

	 	 (Thainess)

  เร่ยนร้้ความหมายของคำาว่า “ไที่ย”  เอกลัักษณ์แลัะความเป็นไที่ย  ค่านิยมแบบไที่ย  

ความเชื�อ ประเพณ่ แลัะพิธ่กรรม วรรณกรรม/วรรณคด้่ไที่ยท่ี่�สัะที่้อนความเป็นไที่ยได้้ชัด้เจน รวม

ถ่งเข้าใจวัฒนธรรมไที่ยด้้านต่างๆ อาที่ิ มารยาที่  การแต่งกาย อาหาร การลัะเลั่น ความเป็นไที่ยใน

สัายตาชาวโลัก

  Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai con-

ventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting 

Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, 

foods, Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside.
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RSU	148			 ไทั่ยในสั่�อั																																																																																	3(2-2-5)	

	 	 (Thai	Dimension	in	Media)

  ภาษากับความคิด้ รป้แบบการใช้ภาษาในสืั�อ การสัะท้ี่อนภาพความคิด้ผู่้านภาษา ความ

หมายแลัะ ประเภที่ของสัื�อ ลัักษณะของสัื�อประเภที่ต่างๆ  เร่ยนร้้องค์ประกอบของสัื�อ หน้าที่่�ของสัื�อต่อ

สังัคม ศก่ษาความสัมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัความคดิ้ ศก่ษาการใชภ้าษา คา่นยิม แลัะภาพสัะที่อ้นผู้า่น

สัื�อประเภที่ต่างๆ ฝัึกวิเคราะห์กรณ่ศ่กษา การสัื�อความคิด้ผู้่านภาษาจากสัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ

  Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts 

through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, com-

ponents of media, media rights and responsibilities towards society; relationship between 

media and thoughts, language usage, values as reflected through media forms;  analysis of 

idea expression through media as case studies.

RSU	149	 ว่ฒนธรรมวิจ่กษ์	 3(2-2-5)

	 	 (Cultural	Appreciation)			                                               

  วิเคราะห์องค์ประกอบที่างวัฒนธรรมศิลัปะ การแสัด้ง ความเชื�อความศรัที่ธา ศ่กษา

ปรากฏิการณ์ร่วมสัมัย โครงสัร้างแลัะพลัังอำานาจของวัฒนธรรม ที่ั�งระดั้บสัังคม ระดั้บภ้มิภาคแลัะ

ระด้ับสัากลั เพื�อหาแนวที่างคงอย้่การสัืบสัานต่อยอด้วัฒนธรรมแบบนำาสัมัย สัร้างจิตสัำาน่ก ตระหนัก

ถ่งความสัำาคัญแลัะเคารพการอย้่ร่วมกันบนความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรมในสัังคม

  Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary 

phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level 

to find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise 

awareness of the importance and respect of coexistence in our society based on cultural 

diversity. 

RSU	240		 ศึิลุ่ปะการทั่ำางานต�างว่ฒนธรรม																																					 3(2-2-5)

	 	 (Arts	of	Working	with	Foreigners)

  ขอ้มล้ัสัำาคญัในการที่ำางาน ที่ั�งในด้้านของคนไที่ยที่่�ที่ำางานในต่างแด้น หรือคนไที่ยที่่�ที่ำางาน

กับหน่วยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ย เข้าใจกฎระเบ่ยบ ข้อบังคับต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เร่ยนร้้แนวโน้ม

อปุสังคข์องตลัาด้แรงงาน ประเภที่ของหนว่ยงาน บรษิทัี่ท่ี่�ตอ้งการพนกังานตา่งชาต ิจนเขา้ใจเที่คนคิท่ี่�

จำาเป็นในการที่ำางานกับชาวต่างชาติ ตลัอด้จนเข้าใจวัฒนธรรมที่่�หลัากหลัาย วิถ่ช่วิตของชาวต่างชาติ 

มารยาที่สัังคม ข้อห้ามแลัะข้อควรปฎิบัติ



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะกายภาพบำำบำัดและเวชศาสตร์์การ์กีฬา Faculty of Physical Therapy and Sport Medicine

 Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and those 

working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; 

learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign 

employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, 

lifestyle of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.

RSU	241	 วิถี่อัาเซี่ยน	1				 		3(2-2-5)

	 	 (Introduction	to	Passage	to	ASEAN:	P2A1) 

  ความเป็นมาแลัะการก่อตั�งของเครือข่ายหรือสัมาคมP2A ความร้้เบื�องต้นเพื�อการเตร่ยม

ตวักอ่นการเดิ้นที่างในกลัุม่ประเที่ศอาเซึ่ย่น (พ่ที่เ้อ) ในเรื�องของวัฒนธรรม สัภาพสัังคม ชวิ่ตความเป็น

อย้่ของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศของเครือข่ายพ่ที่้เอ สัิ�งที่่�ผู้้้เร่ยนคาด้หวังจากการเด้ินที่างไม่ว่าจะเป็น  ใน

สั่วนของค่าใช้จ่าย เสั้นที่างแลัะพาหนะ ระยะเวลัาในการเด้ินที่าง ที่่�พัก อาหารแลัะมื�ออาหาร กิจกรรม

 บริการแลัะการด้้แลัท่ี่�พ่งได้้รับระหว่างการเดิ้นที่าง ประโยชน์ที่่�จะได้้รับ เว็บไซึ่ต์พ่ที่้เอสัำาหรับศ่กษา

ข้อม้ลัเพิ�มเติม  แนวที่างการเตร่ยมตัวก่อนการเด้ินที่างอย่างถ้กวิธ่ 

              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or 

Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN 

(P2A):  culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expecta-

tions: expenses, route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and 

meals, activities, service and care received during the journey, benefits of taking the trip; 

P2A Website for more information and self-preparation before traveling in the journey with 

P2A network; guidelines for proper preparation before taking the journey.

RSU	242		 วิถี่อัาเซี่ยน	2	 3(2-2-5)

	 	 (Passage	to	ASEAN	Experiences	:	P2A2)

  เป็นร้ปแบบหน่�งของโปรแกรมแลัะกิจกรรมท่ี่�จัด้ไว้เพื�อให้บริการผู้่านที่างสัมาคม P2A 

ผู้้้เร่ยนต้องลังที่ะเบ่ยนแลัะเข้าม่สั่วนร่วมในการเด้ินที่างขั�นตำ�าอย่างน้อย 10 วันเพื�อเด้ินที่างไปยัง 3 

ประเที่ศเพื�อนบ้านในกลัุ่มอาเซึ่่ยน โด้ยการรับรองของมหาวิที่ยาลััยสัมาชิกในเครือข่ายกลัุ่มประเที่ศ

อาเซึ่่ยน ผู้้้เร่ยนจะได้้ร่วมกิจกรรมแลัะเร่ยนร้้เก่�ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาษา วัฒนธรรม ค่า

นิยม ช่วิตความเป็นอย่้ พฤติกรรม แลัะความเชื�อของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศ โด้ยม่วัตถุประสังค์ เพื�อ

การสัร้างความเข้าใจแลัะความสััมพันธ์อันด้่ระหว่างสัังคมอาเซึ่่ยน เมื�อกลัับจากการเดิ้นที่างผู้้้เร่ยน

ต้องที่ำาการนำาเสันอประสับการณ์ผู้่านการนำาเสันอแลัะอภิปรายหน้าชั�นเร่ยนเป็นการประเมินความร้้ 

ประสับการณ์ แลัะผู้ลัสััมฤที่ธิ�ที่่�ได้้จากการเด้ินที่าง



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะกายภาพบำำบำัดและเวชศาสตร์์การ์กีฬา Faculty of Physical Therapy and Sport Medicine

 A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member 

University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three 

ASEAN member states which are sponsored and accommodated by P2A member universi-

ties; students also participate in activities and learn about factors influencing on language, 

culture, value, life-style, behavior and people’s belief in order to make good perception among 

ASEAN community; after      the journey, each individual student is requested to present and 

share his/her experience in order to have his/her knowledge, experience, and achievement 

evaluated.

RSU	243		 ความสัร้างสัรรค์ในงานศึิลุ่ป์	 3(2-2-5)			

		 	 (Creativity	in	the	Arts)

  พื�นฐานงานศลิัปะท่ี่�สัำาคญัในด้า้นมนษุยศาสัตร ์ที่ศันศลิัป ์สัถาปตัยกรรม เพลัง แลัะศลิัปะ

การแสัด้ง  สัำารวจคา่นยิมแลัะความสันใจในการพฒันางานศลิัป ์แลัะวฒันธรรมจากที่ั�วโลัก ศก่ษางาน

ศิลัปะแลัะสัื�อที่่�หลัากหลัายร้ปแบบผู้่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสัด้งผู้ลังานศิลัป์ การเข่ยน

บที่วิจารณ์ แลัะการจัด้โครงการที่่�สัร้างสัรรค์

  An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, ar-

chitecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are 

reflected in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and 

media explored as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical 

writing, and creative projects.

       	 5)		 กลุ่่�มทั่่�	5		ผ่้ประกอับการนว่ตกรรม			(Innovative	Entrepreneurship)

RSU	150					การจ่ดการเชิงสัร้างสัรรค์																																												 3(2-2-5)

															 (Creative	Management)

  แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่การจัด้การ การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์                   

เชิงสัังเคราะห์แลัะการคิด้เชิงสัร้างสัรรค์ ความหมายของการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์ การจัด้การร้ปแบบ

ต่างๆ ผู้่านกรณ่ศ่กษา การวางแผู้นการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์แลัะการฝัึกปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามเป้า

หมายการเร่ยนร้้

                     Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, 

and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management 

Style. Study  through case studies and practice to achieve the learning target. 
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RSU	151		 ประสับการณ์์จากการสัตาร์ทั่อั่พื่แลุ่ะการเป็นผ่้ประกอับการธ่รกิจ								3(1-4-4)

								 	 (Startup	and	Entrepreneurship	Experiences)          

  ความหมายของธุรกิจสัตาร์ที่อัพ สัตาร์ที่อัพแบบด้ั�งเด้ิมแลัะสัตาร์ที่อัพในยุคปัจจุบัน       

การวิเคราะห์โอกาสัที่างธุรกิจ การเลัือกใช้เที่คโนโลัย่ที่่�เหมาะสัม  การออกแบบสัตาร์ที่อัพหรือธุรกิจที่่�

ตนเองสันใจแลัะที่ำาได้้จริง กิจกรรมที่่�จำาเป็นสัำาหรับธุรกิจสัตาร์ที่อัพ กฎหมายแลัะระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง  

การจัด้หาทีุ่นหรือผู้้้สันับสันุน

  Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern 

times. Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business 

design and self interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. 

Seeking for Financing or Sponsorship.

RSU	152			 การคิดนอักกรอับ	 	3(2-2-5)

	 	 (Lateral	Thinking)

  ถอด้รหัสัคิด้ หลักัการใหม่  แนวคิด้ใหม่  มติทิี่างจริยธรรมแนวใหม่ที่างสังัคม การให้ความ

ร้้แลัะการนำาเสันอความจริงในแนวใหม่  การสัร้างที่่มนักนวัตกรรมที่างสัังคมยุคใหม่  สัร้างความกลั้า

หาญในการตอบโจที่ยท์ี่างสังัคมอยา่งมห่ลักัการสัอด้คลัอ้งกบัแนวคดิ้แลัะมติทิี่างจรยิธรรมในแนวใหม่ 

สัามารถนำาเสันอความร้ใ้หมท่่ี่�นำาไปใชไ้ด้จ้รงิในชว่ติ การที่ำางาน  แลัะแบง่ปนัหลักัการแลัะแนวคดิ้ใหม่

ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลัน์ เพื�อเผู้ยแผู้่ความร้้สั้่สัังคม

  Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension 

of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with  

the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing 

of new workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new 

knowledge to society through social media. 

RSU	153			 ผ่้ประกอับการไลุ่ฟ์์สัไตลุ่์																																																									 3(2-2-5)

	 	 (Lifestyle	Entrepreneurship)

     กระบวนการคิด้เชิงออกแบบโด้ยม่มนุษย์เป็นศ้นย์กลัาง กระบวนการคิด้เชิงอนาคต        

การเป็นผู้้้ประกอบการ จิตวิที่ยาบุคลัิกภาพ กิจการเพื�อสัังคม

   Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneur-

ship. Personality Psychology. Social enterprise.
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RSU	154	 แนวคิดการประกอับการในย่คเศึรษฐกิจดิจิทั่่ลุ่	 3(3-0-6)

	 	 (Entrepreneurship	Concept	in	Digital	Economy)

  การเปลั่�ยนแปลังที่างเที่คโนโลัย่ สัังคม เศรษฐกิจ แลัะการสัื�อสัาร  การประกอบการ

  แนวคิด้พื�นฐานที่างเศรษศาสัตร์  อุปสังค์  อุปที่าน  กลัไกราคา  ตลัาด้ผู้ลัผู้ลัิต  ตลัาด้ปัจจัยการผู้ลัิต  

โครงสัร้างตลัาด้  ปัจจัยการผู้ลัิต  การผู้ลัิต  ต้นทีุ่น  รายรับ  กำาไร  ภาษ่  งบประมาณรัฐบาลั นโยบาย

การคลััง สัถาบนัการเงิน เงินเฟัอ้ อตัราด้อกเบ่�ย  มล้ัค่าเงนิตามเวลัา นโยบายการเงิน  อตัราแลักเปลั่�ยน

  การลังทีุ่น  การระด้มทีุ่น  การค้าระหว่างประเที่ศ  รายได้้ประชาชาติ  แลัะปัญหาเศรษฐกิจในยุค

เศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั

 Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, 

basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor 

market, market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, 

government budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of 

money, mnonetary policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national 

income, and economic problems in digital economy. 

  

     6)	กลุ่่�มทั่่�	6			ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจิทั่่ลุ่			(Digital	Media	Literacy)

RSU	160	 ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจิทั่่ลุ่	 3(2-2-5)

  (Digital Media Literacy)

  นยิามความรอบร้้เรื�องสัื�อด้จิทิี่ลัั  ความเป็นพลัเมืองยคุด้จิทัิี่ลั  เรย่นร้้การใชเ้ที่คโนโลัย่แลัะ

เครื�องมือด้ิจิที่ัลัในการสัื�อสัาร  การเข้าถ่ง  การแลักเปลั่�ยน  การใช้สัื�อด้ิจิที่ัลัอย่างร้้เที่่าที่ันบนพื�นฐาน

ของความรับผู้ิด้ชอบที่างกฎหมายแลัะจริยธรรมที่างการสืั�อสัาร ความคิด้เชิงวิพากษ์ต่อกรณ่ศ่กษาท่ี่�

เป็นประเด็้นข้อโต้แย้งเก่�ยวกับความน่าเชื�อถือของสัารสันเที่ศ การประเมินคุณค่าสัารสันเที่ศจากสัื�อ

ด้ิจิที่ัลัเพื�อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสัมในช่วิตประจำาวัน

  Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital 

technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media 

knowingly based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on 

controversial case studies regarding reliability of information. Valuation of information from 

digital media for proper application in daily life.
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RSU	161	 การอัอักแบบแลุ่ะผลุ่ิตสั่�อัดิจิทั่่ลุ่	 3(2-2-5)

	 	 (Design	and	Production	of	Media)

  การสัร้างแนวคิด้เพื�อการผู้ลิัตเนื�อหาผู่้านสัื�อดิ้จทิี่ลัั  การวิเคราะห์กลัุม่เป้าหมาย            การ

วางแผู้นสัร้างสัรรค์ผู้ลังานผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั การผู้ลัิตแลัะการเผู้ยแพร่สั้่สัาธารณชนอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ

   Concept development for digital content; target audience analysis; production 

process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.

 7)	 กลุ่่�มทั่่�	7			หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์		(Essence	of	Science)	 

RSU	170	 หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์	 3(2-2-5)

	 	 (Essence	of	Science)

  ศ่กษาภาพรวมวิวัฒนาการวิที่ยาศาสัตร์จากอด้่ตถ่งปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิด้การตั�ง

สัมมตฐิานเพื�อนำาไปสั้ก่ารค้นคว้า การที่ด้ลัองหาคำาตอบ โด้ยใชห้ลักัการที่างวิที่ยาศาสัตร ์คณิตศาสัตร์

 แลัะเที่คโนโลัย่ที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิสั้จน์แนวความคิด้ตามสัมมติฐานที่่�วางไว้ แลัะเสันอแนวที่างพัฒนา

ต่อไปในอนาคต

  Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage      

the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying 

scientific principles, mathematics and related information technology in order to prove the 

concept based on the formulated hypothesis, and propose possible future development.

RSU	171	 วิถี่สั่ขภาพื่ด่ม่สั่ข	 3(2-2-5)

	 	 (Healthy	Life-Styles)

  กระบวนที่ัศน์ด้้านสัุขภาวะ การรอบร้้ด้้านสัุขภาวะการเปลั่�ยนแปลังของสัังคมโลัก    การ

ด้้แลัแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาวะที่ั�งที่างด้้านร่างกาย จิตใจแลัะจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา    

ในช่วิตประจำาวัน การปฐมพยาบาลัเบื�องต้นแลัะช่วยช่วิตขั�นพื�นฐาน

  Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well- 

being enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and 

basic life support.
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RSU	172	 ช่วิตทั่่�เป็นมิตรก่บสัิ�งแวดลุ่้อัม	 3(2-2-5)

	 	 (Environmental-Friendly	Life)

  การเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่ั�งระด้ับชุมชนแลัะระด้ับโลัก ที่่�สั่งผู้ลักระที่บต่อการด้ำาเนิน

ช่วิตมนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาแลัะการใช้ช่วิตที่่�เป็นมิตรกับสัิ�งแวด้ลั้อมแลัะสัังคมโลัก         การ

รับมือ การปรับตัวสัถานการณ์ของการเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่่�วิฤตในปัจจุบัน การน้อมนำาแนวคิด้

หลัักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ่ยงเพื�อจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวด้ล้ัอมที่่�เหมาะสัม  ตอ่การ

ด้ำาเนินช่วิต

  Changes of environment at both the community and global levels that influence 

people ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes 

and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to 

appropriately handle national resources and environment in the living processes.

RSU	173	 โภชนาการสัร้างเสัริมสั่ขภาพื่	 3(2-2-5)

	 	 (Nutrition	and	Health	Promotion)

  คำาจำากัด้ความของอาหาร  สัารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภที่แลัะบที่บาที่ของสัาร

อาหารแต่ลัะชนิด้แลัะความสััมพันธ์กับการเกิด้โรคต่างๆ  ปริมาณความต้องการสัารอาหารแต่ลัะชนิด้

ที่่�ร่างกายควรได้้รับในประจำาวัน ด้ัชน่มวลัรวมของร่างกาย ความต้องการแลัะการใช้พลัังงาน       ใน

แตล่ัะวนั พลัังงานท่ี่�รา่งกายตอ้งการใชใ้นขณะพกั การประเมนิภาวะโภชนาการ การออกกำาลังักาย ภา

วะที่พุโภชนาการ การควบคุมนำ�าหนกัตวั ภาวะผิู้ด้ปกตทิี่างเมตาโบลิัสัม โภชนาการในภาวะต่างๆ แลัะ  

การใช้อาหารร่วมในการบำาบัด้โรคต่าง ๆ   เที่คโนโลัย่อาหาร พืชจ่เอ็มโอ ความปลัอด้ภัยแลัะสัุขาภิบาลั

อาหาร สัารพิษแลัะเชื�อโรคที่่�ปนเป้�อนมาในอาหาร

  Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each 

nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass 

Index (BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutri-

tional status; exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support 

in several physiological conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food 

sanitation, natural food toxins and food-borne diseases.
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RSU	174			 การอัอักแบบสัร่ระ		 3(2-2-5)

				 	 (Physical	Body	Design)

  ร้ปแบบแลัะความหลัากหลัายของการฝัึกด้้วยแรงต้านเพื�อการเสัริมสัร้างแลัะกระชับ

กลั้ามเนื�อ การใช้อุปกรณ์แลัะไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื�อเป็นการเสัริมสัร้างแลัะลัด้กระชับสััด้สั่วน

ของรา่งกาย รวมถ่งการวางแผู้นแลัะสัรา้งโปรแกรมการฝักึด้ว้ยแรงตา้นท่ี่�เหมาะสัมใหก้บัที่กุเพศที่กุวยั 

  Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using 

equipment and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. 

Involve planning and designing resistance training appropriate program for all ages.

	 8)		 กลุ่่�มทั่่�	8					อัาร์เอัสัย่	มาย-สัไตลุ่์			(RSU	My-Style)

RSU	180	 ร่งสัิตมาย-สัไตลุ่์	 3(1-4-4)

	 	 (RSU	My-Style)

  การพัฒนาตนเอง การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสัังเคราะห์แลัะ

การคดิ้เชงิสัรา้งสัรรค ์การตั�งเป้าหมาย การวางแผู้นงาน การฝักึปฏิิบตังิานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายการ

เร่ยนร้้ จากกิจกรรมสัร้างสัรรค์ที่่�นักศ่กษาสันใจในมหาวิที่ยาลััยรังสัิต

  Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Defini-

tion of Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and 

practice to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest 

within Rangsit University. 

RSU	181	 น่นทั่นาการ	 3(2-2-5)

	 	 (Recreation)

  ร้ปแบบแนวคิด้ แลัะประโยชน์ของแต่ลัะกิจกรรม เพื�อนำาไปใช้ให้เหมาะสัม สัามารถ

ออกแบบกจิกรรมเสัรมิสัรา้งประสับการณด์้า้นตา่งๆ ประยกุตใ์ชใ้ห้เกดิ้ประสิัที่ธผิู้ลัสัง้สุัด้สัอด้คลัอ้งกบั

แต่ลัะสัภาวการณ์

  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out 

door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps   activities 

In order to reach maximum quality that fits best in each situation.
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RSU	182	 การพื่่ฒนาความสัามารถีพื่ิเศึษ	 3(2-2-5)

	 	 (Talents	Development) 

  การพัฒนาความสัามารถพิเศษ ในด้้านการเป็นนักพ้ด้ พิธ่กร ผู้้้ประกาศข่าว นักแสัด้ง นัก

ร้อง นักด้นตร่ ช่างภาพ ศิลัปิน นักเต้น   เพื�อฝัึกที่ักษะ ด้่งศักยภาพ พรสัวรรค์ สั้่การเป็นมืออาช่พ 

  Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, 

Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and 

practice the professional approach.

RSU	183	 การปฏิิบ่ติงานช�างด้วยตนเอัง		 3(2-2-5)

	 	 (D.I.Y.)

  กลัไกการที่ำางานของสัิ�งของเครื�องใช้ในชวิ่ตประจำาวนั เข้าใจการแก้ไขปัญหา      คดิ้ค้นสัิ�ง

ประด้ิษฐ์ใหม่ โด้ยการลังมือที่ำาให้ร้้จริง ให้งานสัร้าง ซึ่่อม แก้ไขเป็นเรื�องง่ายสัามารถที่ำาได้้ด้้วยตนเอง

  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities in order to reach maximum quality that fits best in each situation

RSU	184		 คนต�างร่�นในสั่งคมสั่งว่ย	 3(2-2-5)	

	 	 (Cross	Generations	in	Aging	Society) 

  การเตร่ยมตัวสัำาหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสั้่วัยสั้งอายุ แลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ของ

ประเที่ศไที่ย แลัะสังัคมโลัก เขา้ใจแนวคดิ้สัง้วยัเชงิรุก (Active Aging) ซึ่่�งเปน็กรอบแนวนโยบายท่ี่�สัรา้ง

โด้ยองค์การอนามัยโลัก ท่ี่�มุ่งเน้นในด้้านสัุขภาพกายแลัะจิตท่ี่�ด้่ การม่ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจแลัะ

ครอบครัว แลัะการม่สั่วนร่วมในสัังคม เพื�อให้ผู้้้สั้งอายุ แลัะคนต่างรุ่นได้้อย้่ร่วมกันอย่างม่ความสัุขใน

สัังคมสั้งวัยแลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ในอนาคต

  Preparation for a different generation to enter the old age and the completed 

Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Frame-

work which proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and 

mental health,  security of economics and family, and  social participation for elderly and 

other generations to live happily together in Aging and aged society.
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  3.1.5.2	หมวดวิชาเฉพื่าะ			 103	หน�วยกิต

      

 1)	 วิชาพื่่�นฐานวิชาช่พื่	 26		หน�วยกิต

	 	 จำานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิิบ่ติ-ศึึกษาด้วยตนเอัง)

CHM	119	 เคม่พื่่�นฐานสัำาหร่บวิทั่ยาศึาสัตร์สั่ขภาพื่																											 3(3-0-6)

	 	 (Basic	Chemistry	for	Health	Science)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  ไม่มี

  โครงสัร้างอะตอม  พันธะเคม่ ที่ฤษฏิ่แลัะสัมบัติที่างกายภาพของก๊าซึ่ ของแข็ง ของเหลัว

แลัะสัารลัะลัาย  สัมดุ้ลัเคม่ กรด้แลัะเบสั จลันศาสัตร์เคม่ เคม่ไฟัฟั้า การจำาแนกแลัะการเร่ยกชื�อ

สัารประกอบอินที่ร่ย์ สัมบัติที่ั�วไปของสัารอินที่ร่ย์ ปฏิิกิริยาเคม่ของสัารอินที่ร่ย์ประเภที่ต่างๆ ได้้แก่  

สัารไฮโด้รคารบ์อนชนดิ้ตา่งๆ แอลักอฮอลัแ์ลัะฟันิอลั อลััด้ไ่ฮด้แ์ลัะค่โตน กรด้คารบ์อกซึ่ลิักิแลัะอนพุนัธ์  

เอม่น สัารโพลัิเมอร์ สัารประกอบที่่�เป็นผู้ลัิตภัณฑ์์ธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเด้รต โปรต่น แลัะลัิปิด้ 

  Atomic structure; chemical bonding; gas, solid, liquid and solution; chemical 

equilibrium; ion and acid-base equilibrium; chemical kinetics and electrochemistry, types of 

organic compounds, their nomenclature, classification, preparation reaction mechanisms for 

example hydrocarbon compounds, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, carboxylic 

acids and their derivatives, amine, natural and synthetic polymers including carbohydrates, 

proteins and lipids.

PHY	140	 ฟ์ิสัิกสั์พื่่�นฐานสัำาหร่บวิทั่ยาศึาสัตร์สั่ขภาพื่																												 3(2-3-6)	

	 	 (Basic	Physics	for	Health	Science)  

  วิิชาบังื่คับก่อน :  ไม่มี

  จลัศาสัตร์ของอนุภาค  จลันพลัศาสัตร์ของอนุภาค งาน พลัังงาน แลัะโมเมนตัม ระบบ

อนภุาค วตัถุแข็งเกรง็ ความยืด้หยุ่น การเคลัื�อนที่่�แบบฮาร์โมนิก คลืั�นกลั กลัศาสัตร์ของไหลั ความร้อน 

ที่ฤษฎจ่ลัน์ของแก๊สัแลัะอุณหพลัศาสัตร์  ไฟัฟ้ัาสัถิต วงจรไฟัฟ้ัากระแสั ไฟัฟ้ัากระแสัตรง แม่เหล็ักแลัะ

การเหน่�ยวนำา แม่เหลั็กไฟัฟั้า  ไฟัฟั้ากระแสัสัลัับ สัารก่�งตัวนำา ได้โอด้

  Kimematics and kinetics of particles, work, energy and momentum, system of 

particles, rigid bodies and elasticity, simple harmonic motion, mechanical waves, fluid me-

chanics, heat, kinetic theory of gases and thermodynamics, electrostatics, electric circuit, 

direct current, magnets and electromagnetic induction, electromagnets, alternating current, 

semi-conductors, diode.
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BCH	209	 ช่วเคม่พื่่�นฐานสัำาหร่บวิทั่ยาศึาสัตร์สั่ขภาพื่																									 3(3-0-6)

	 	 (Basic	Biochemistry	for	Health	Science)

  วิชาบ่งค่บก�อัน	:		ไม�ม่

  โครงสัร้างแลัะหน้าที่่�ของสัารช่วโมเลักุลัต่างๆ กรด้อะมิโน เปบไที่ด์้ แลัะโปรท่ี่น 

คาร์โบไฮเด้รต ไขมัน กรด้นิวคลั่อิค จลันศาสัตร์ของเอนไซึ่ม์ ไบโอเอนเนอจ่ติคสั์แลัะออกซึ่ิเด้ชั�น วิถ่เม

ตาบอลัิสัมต่างๆ เมตาบอลัิสัมของคาร์โบไฮเด้รต ไขมัน กรด้อะมิโน กรด้นิวคลั่อิค โครงสัร้างแลัะการ

จดั้เรย่งตวัของย่น ชว่สังัเคราะหด์้เ่อนเอ อารเ์อนเอ แลัะโปรท่ี่น การควบคมุการแสัด้งออกของย่น พนัธุ

วิศวกรรม การควบคุมเมตาบอลัิสัม ความสััมพันธ์ระหว่างเมตาบอลัิสัมของเนื�อเยื�อต่างๆของร่างกาย 

การที่ำางานของฮอร์โมน บที่บาที่สัำาคัญของวิตามิน เกลัือแร่ ฮอร์โมน อนุม้ลัอิสัระ แลัะสัารต้านอนุม้ลั

อิสัระ การแปลัผู้ลัค่าเคม่พื�นฐานในเลัือด้ ช่วเคม่เชิงคลัินิก  

  Structures and functions of biomolecules, amino acids, peptides and proteins, 

carbohydrates, lipids, nucleic acids; the kinetics of enzymes; bioenergetics and biological 

oxidation; various metabolic pathways, metabolisms of carbohydrates, lipids, amino acids 

and nucleic acids; gene structure and organization; biosynthesis of DNA, RNA and protein; 

regulation of gene expression; genetic engineering; regulation of metabolisms; interrelation-

ship of tissue metabolism, hormone action; nutrition, oxidative stress, antioxidant defense; 

blood chemistry test interpretation and clinical biochemistry.   

PTS	111	 มหกายวิภาคศึาสัตร์:	ระบบประสัาทั่กลุ่้ามเน่�อัแลุ่ะกระด่ก	 1(1-0-2)

	 	 (Gross	Anatomy:	Neuromusculoskeletal	System) 

  วิิชาบังื่คับก่อน :  ไม่มี

  มหกายวิภาคศาสัตร์แลัะจุลักายวิภาคศาสัตร์ในระบบประสัาที่ กลั้ามเนื�อ แลัะกระด้้ก 

รวมที่ั�งเชื�อมโยงความร้้กายวิภาคศาสัตร์ของระบบประสัาที่ กลั้ามเนื�อ แลัะกระด้้กในที่างคลัินิก

Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal system; clinical application.

PTS	112	 ปฏิิบ่ติการกายวิภาคศึาสัตร์:	ระบบประสัาทั่กลุ้่ามเน่�อักระด่ก	แลุ่ะระบบอ่ั�นๆ	3(0-6-3)

	 	 (Laboratory	in	Anatomy:	Neuromusculoskeletal	and	Other	Systems) 

  วิิชาบังื่คับก่อน :  ไม่มี

  มหกายวิภาคศาสัตร์แลัะจุลักายวิภาคศาสัตร์ในระบบประสัาที่กลั้ามเนื�อกระด้้ก แลัะ

ระบบอื�นๆ เช่น ระบบหายใจ, ระบบไหลัเว่ยนโลัหิต แลัะระบบที่างเด้ินอาหาร เป็นต้น จากโครงสัร้าง

ร่างกายมนุษย์ รวมที่ั�งเชื�อมโยงความร้้กายวิภาคศาสัตร์ของระบบประสัาที่ กลั้ามเนื�อ แลัะกระด้้กใน

ที่างคลัินิก
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  Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal and other systems 

(respiratory, cardiovascular and digestive system, etc.) from human body; clinical application.

PTE	113	 ระบบร�างกายมน่ษย์	1:	ระบบประสัาทั่กลุ่้ามเน่�อั	แลุ่ะกระด่ก	 2(2-0-4)

	 	 (Human	Body	System	I:	Neuromuscular	System)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  พื�นฐานที่างสัร่รวิที่ยา พยาธิวิที่ยา พยาธิสัร่รวิที่ยา ของระบบประสัาที่ กลั้ามเนื�อ แลัะ

กระด้ก้ ได้้แก่ การที่ำางานของระบบประสัาที่ส่ัวนกลัาง ระบบประสัาที่อัตโนวตั ิระบบประสัาที่ส่ัวนปลัาย 

การรับความร้้สั่กที่างกายแลัะสััมผู้ัสัพิเศษ การควบคุมการเคลัื�อนไหว การที่ำางานของระบบกลั้ามเนื�อ

กระด้้ก แลัะเนื�อเยื�อเก่�ยวพัน แลัะการประยุกต์ใช้ในที่างคลัินิก

  Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of neuromuscu-

loskelatal system: central nervous system, autonomic nervous system, peripheral nervous 

system, sensory and motor system, musculoskelatal system and connective tissue and clinical 

application. 

PTS	114		 ระบบร�างกายมน่ษย์	2:	ระบบหายใจแลุ่ะไหลุ่เว่ยนโลุ่หิต	แลุ่ะอั่�นๆ	 3(3-0-6)

	 	 (Human	Body	System	II:		Cardiopulmonary	and	Other	systems)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  พื�นฐานที่างสัร่รวิที่ยา  จุลักายวิภาคศาสัตร์ พยาธิวิที่ยา พยาธิสัร่รวิที่ยาของระบบหัวใจ

ปอด้ ระบบตอ่มไรท้ี่อ่ ระบบภ้มิคุม้กนั ระบบที่างเดิ้นอาหาร ระบบไตแลัะที่างเดิ้นปสััสัาวะ ระบบสืับพนัธ์ุ  

แลัะการประยุกต์ใช้ในที่างคลัินิก

  Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of cardiopulmonary, 

endocrine, immune, digestive, urinary, and reproductive systems and clinical application.

PTS	121	 ช่วกลุ่ศึาสัตร์พื่่�นฐานสัำาหร่บการเคลุ่่�อันไหวขอังมน่ษย์	 3(3-0-6)

	 	 (Basic	Biomechanics	for	Human	Movement)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  ไม่มี 

  หลัักการพื�นฐานที่างช่วกลัศาสัตร์ที่่�เก่�ยวข้องกับแรงที่่�กระที่ำาต่อกระด้้ก ข้อต่อ แลัะ      

กลัา้มเนื�อ  การเคลัื�อนไหวแลัะช่วงการเคลัื�อนไหวของข้อตอ่  การประยุกตใ์ชก้ลัศาสัตร์ตอ่ระบบกระด้ก้

แลัะกล้ัามเนื�อ ที่ั�งในสัภาพอย่้นิ�งแลัะเคลัื�อนไหว ในสัภาวะการเคลัื�อนไหวปกติ พื�นฐานของการที่รงท่ี่า

แลัะชนิด้ของการที่รงที่่า
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 Fundamental of biomechanics related in force into bones, joints, and muscles; move-

ments and range of motion of joints; application of mechanics to musculoskeletal system in 

static and dynamic motion of normal movement; basic and type of posture.

 

PTE	222	 ช่วกลุ่ศึาสัตร์แลุ่ะการควบค่มการเคลุ่่�อันไหวขอังมน่ษย์	 2(1-2-3)

	 	 (Biomechanics	and	Motor	Control	of	Human	Movement)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  ที่ฤษฎ่แลัะแนวคิด้ของการควบคุมแลัะการเร่ยนร้้การเคลัื�อนไหว การควบคุมการที่รง

ที่่า การควบคุมการเด้ิน การควบคุมการเอื�อมแลัะหยิบของ เชื�อมโยงกับความผิู้ด้ปกติ ตลัอด้จนการ

วเิคราะหก์ารเคลัื�อนไหวของมนษุย ์การที่รงที่า่ การเด้นิ การหยบิจบั แลัะการวเิคราะหท์ี่างการยศาสัตร์

  Theories and concepts of development, motor control and learning; control 

of postural and balance, gait, reaching and manipulation; correlation of motor control and 

learning related to problems; human motion analysis; posture, gait, reaching, manipulation 

and ergonomic analysis.

PTE	223	 กายวิภาคศึาสัตร์แลุ่ะช่วกลุ่ศึาสัตร์การทั่ำางาน	 1(0-2-1)

	 	 (Functional	Anatomy	and	Biomechanics)

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 222 ชีวิกลัศึาสำตร์แลัะการควิบค่มการเคลั่�อนไหวิของื่มน่ษย์

  หรืออย้่ในดุ้ลัพินิจของอาจารย์ผู้้้รับผู้ิด้ชอบหลัักสั้ตร

  วิเคราะห์การที่ำางานที่างด้้านกายวิภาคศาสัตร์แลัะช่วกลัศาสัตร์ของมนุษย์ในการ

เคลัื�อนไหวพื�นฐานของร่างกายขณะที่ำากิจกรรมในช่วิตประจำาวัน เชื�อมโยงกับท่ี่าการออกกำาลัังกาย

แลัะการบาด้เจ็บที่่�พบบ่อยที่างคลัินิก   

  Anatomy and biomechanics analysis of fundamental human movement during 

activity of daily living; basic exercises and clinical correlations. 

PTE	230	 สัร่รวิทั่ยาการอัอักกำาลุ่่งกาย	 2(1-2-3)

	 	 (Exercise	Physiology)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  หลัักการพื�นฐานสัรร่วทิี่ยาการออกกำาลังักาย พลังังานที่่�ใชใ้นการออกกำาลังักายแตล่ัะชนดิ้

 การเปลั่�ยนแปลังที่างสัร่รวิที่ยาในระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ ระบบประสัาที่ ระบบหายใจ ระบบหัวใจ

แลัะหลัอด้เลัือด้  แลัะระบบต่างๆ ที่่�เป็นผู้ลัมาจากการออกกำาลัังกาย บ้รณาการการเปลั่�ยนแปลังที่าง
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สัร่รวิที่ยาของทีุ่กระบบในร่างกายท่ี่�เกิด้ข่�นตามชนิด้ของออกกำาลัังกาย แลัะการประเมินสัมรรถภาพ

ที่างกายของแต่ลัะบุคคลั  

 Basic principle of exercise physiology; exercise metabolism; the effects of exercises 

on the physiology of musculoskeletal, nervous, cardiopulmonary, and other systems; inte-

gration of physiological changes, types of exercise; physical fitness test.

 

  2)	วิชาช่พื่		 77	หน�วยกิต

	 	 จำานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิิบ่ติ-ศึึกษาด้วยตนเอัง)

PTE	231	 หลุ่่กการอัอักกำาลุ่่งกายเพื่่�อัสัร้างเสัริมแลุ่ะฟ์้�นฟ์่สั่ขภาพื่	 2(1-2-3)

	 	 (Principle	of	Exercise	for	Health	Promotion	and	Rehabilitation)

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 230 สำรีรวิิที่ยาการออกกำาลัังื่กาย  

  หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 232  ฝึกป็ฏิิบัติการออกกำาลัังื่กายเพ่�อสำร้างื่เสำริมแลัะฟื้้�นฟืู้สำ่ขภาพ

  การเร่ยนร้้การเคลัื�อนไหว บที่บาที่ของการออกกำาลัังกายในการสัร้างเสัริม ป้องกัน รักษา

แลัะฟั้�นฟ้ัสัุขภาพ หลัักการพื�นฐานของออกกำาลัังกายแต่ลัะชนิด้ท่ี่�เก่�ยวข้องกับระบบประสัาที่ ระบบ

กระด้้กกลั้ามเนื�อแลัะข้อต่อ ระบบหัวใจ ปอด้แลัะหลัอด้เลัือด้ 

  Motor learning; role of exercise in health promotion, prevention, treatment and 

rehabilitation; the basic principle of therapeutic exercise related to neuromusculoskeletal 

and cardiovascular systems.

PTE	232	 ฝึกปฏิิบ่ติการอัอักกำาลุ่่งกายเพื่่�อัสัร้างเสัริมแลุ่ะฟ์้�นฟ์่สั่ขภาพื่	 3(0-6-3)

	 	 (Practice	of	Exercise	in	Health	Promotion	and	Rehabilitation)

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 231 หลัักการออกกำาลัังื่กายเพ่�อสำร้างื่เสำริมแลัะฟื้้�นฟืู้สำ่ขภาพ

  ฝึักปฏิิบัติการออกกำาลัังกายแต่ลัะชนิด้ที่่�เก่�ยวข้องในระบบประสัาที่กระด้้ก กล้ัามเนื�อ 

แลัะข้อต่อระบบหัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ แลัะเที่คนิคการออกกำาลัังกายชนิด้ต่างๆ ได้้แก่ การคงสัภาพ

ช่วงการเคลัื�อนไหว การยืด้กลั้ามเนื�อ การผู้่อนคลัาย การเพิ�มความมั�นคง การเพิ�มการที่รงตัว การเพิ�ม

ความแข็งแรงแลัะความที่นที่าน โด้ยใช้แลัะไม่ใช้อุปกรณ์ รวมที่ั�งออกแบบที่่าที่าง จัด้โปรแกรม ตลัอด้

จนสัอนการออกกำาลังักายเพื�อการสัรา้งเสัรมิ ปอ้งกนั รกัษาแลัะฟั้�นฟ้ัสัขุภาพ รวมไปถ่งหลัักการแลัะวธ่ิ

การเคลืั�อนย้ายผู้้้ป�วย การประยกุตใ์ชเ้ครื�องชว่ยเด้นิแลัะรถเขน็ เที่คนคิการเคลัื�อนยา้ยแลัะการฝักึเด้นิ 

การปฐมพยาบาลัเบื�องต้นแลัะการช่วยฟั้�นคืนช่พ
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  Exercise related to neuromusculoskeletal and cardiovascular systems; practice 

in various exercise techniques to maintain range of motion, increase muscle length, promote 

relaxation, increase stability, increase balance, increase muscle strength and endurance with 

and without equipment; designing, planning and teaching exercise for health promotion, pre-

vention, treatment and rehabilitation; basic principle and methods of patient transferring and 

application for ambulatory devices and wheelchair selection; transfer and gait techniques; 

emergency, first aid and cardiopulmonary resuscitation.

PTE	233	 การอัอักกำาลุ่่งกายเพื่่�อัสัร้างเสัริมแลุ่ะฟ์้�นฟ์่สั่ขภาพื่ในภาวะเฉพื่าะ	 3(1-4-4)

	 	 (Exercise	in	Health	Promotion	and	Rehabilitation	of	Specific	Conditions)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 232 ฝึกป็ฏิิบัติการออกกำาลัังื่กายเพ่�อสำร้างื่เสำริมแลัะฟื้้�นฟืู้สำ่ขภาพ

  หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  ประยุกต์การออกกำาลัังกายที่ั�งการออกกำาลัังกายบนบกแลัะการออกกำาลัังกายในนำ�าเพื�อ

การสัรา้งเสัรมิ ปอ้งกนั รกัษาแลัะฟั้�นฟัส้ัขุภาพ ในผู้้ท้ี่่�ม่ภาวะที่างระบบประสัาที่ กลัา้มเนื�อกระด้ก้ ปอด้

 หัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ แลัะภาวะอื�นๆที่่�พบบ่อยในที่างกายภาพบำาบัด้ แลัะฝัึกปฏิิบัติ เลัือก แลัะ แลัะ

ฝัึกการเป็นผู้้้นำาในการออกกำาลัังกายกลัุ่ม รวมที่ั�งการด้ัด้แปลังการออกกำาลัังกายให้เหมาะสัมกับท่ี่�ม่

ความบกพร่องด้้านการสัื�อสัาร

  Applied exercises including land and water exercises for health promotion, pre-

vention, treatment and rehabilitation in persons with neuromusculoskeletal, cardiovascular 

conditions and other conditions; practice leading a group exercise; exercise for communi-

cation disorders.    

PTE	234	 การร่กษาด้วยม่อั	 2(0-4-2)

	 	 (Manual	Therapy)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  กายวิภาคศาสัตร์พื�นผู้ิว ของระบบกระด้้กแลัะกลั้ามเนื�อ ระบบไหวเว่ยนเลัือด้แลัะนำ�า

เหลืัอง ศาสัตร์การนวด้เพื�อการรักษาของตะวันตกแลัะตะวันออก ข้อควรระวังแลัะหลัักการนวด้ใน

สัภาวะที่่�หลัากหลัาย การใช้เที่ปเพื�อการจำากัด้การเคลืั�อนไหว หรือฟั้�นฟ้ัสัมรรถภาพจากการบาด้เจ็บ 

แลัะการใช้เที่คนิคต่างๆเพื�อผู้่อนคลัายกลั้ามเนื�อ

  Surface anatomy of the musculoskeletal system, blood and lymphatic circulation; 

Western and Eastern therapeutic massage; indications and applications of therapeutic 
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massage in various clinical conditions;  taping application for immobilize, rehabilitation and 

enhance functional movement after injury; other manual techniques for muscle relaxation 

and temperature approaches in different injury condition.

PTE	235	 การร่กษาด้วยการด่ดแลุ่ะการดึง	 3(1-4-4)

	 	 (Mobilization	and	Manipulation	Therapy)  

  วิชาบังคับก่อน : PTE 222 ช่วกลัศาสัตร์แลัะการควบคุมการเคลัื�อนไหวของมนุษย์ 

  หรืออย้่ในดุ้ลัพินิจของอาจารย์ผู้้้รับผู้ิด้ชอบหลัักสั้ตร

  หลัักการพื�นฐาน วิธ่การตรวจร่างกาย แลัะเที่คนิคการรักษาด้้วยวิธ่การด้ัด้แลัะการด้่ง

ข้อต่อบริเวณแขน ขา แลัะกระด้้กสัันหลัังรวมทัี่�งเส้ันประสัาที่ ที่่�ม่พื�นฐานความคิด้จากความร้้ที่าง

กายวิภาคศาสัตร์ ช่วกลัศาสัตร์ ข้อห้ามข้อพ่งระวังแลัะหลัักการประยุกต์ใช้ที่างคลัินิก ให้การวินิจฉัย

แลัะการรักษาด้้วยเที่คนิคการด้ัด้แลัะการด้่ง หลัักการแลัะฝัึกปฏิิบัติการรักษาด้้วยเครื�องด้่งหลััง  

   Principles, assessment and treatment of mobilization and manipulation including 

peripheral joint, spinal, and neural tissue; conceptual of mobilization and manipulation based 

on human anatomy, biomechanics, precaution, contraindication, and clinical application; 

diagnosis and treatment with mobilization and manipulation technique; mechanical traction 

including principles of method and clinical application.

 

PTE	236	 หลุ่่กการร่กษาด้วยเคร่�อังม่อัทั่างกายภาพื่บำาบ่ด	 2(2-0-4)

	 	 (Principle	of	Therapeutic	Modalities)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTS 112 ป็ฏิิบัติการกายวิิภาคศึาสำตร์:ระบบป็ระสำาที่กลั้ามเน่�อกระดูก 

แลัะระบบอ่�นๆ หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 237ฝึกป็ฏิิบัติการรักษาด้วิยเคร่�องื่ม่อที่างื่กายภาพบำาบัด  

  คุณสัมบัติของกระแสัไฟัฟ้ัาที่่�ใช้ในการรักษาที่างกายภาพบำาบัด้  ผู้ลัของกระแสัไฟัฟ้ัา

ที่างกายภาพแลัะช่วภาพ หลัักการแลัะวิธ่การใช้สััญญาณไฟัฟ้ัากล้ัามเนื�อป้อนกลัับ  การประยุกต์

กระแสัไฟัฟั้าแลัะสััญญาณป้อนกลัับในคลัินิกเพื�อการฝัึกกลั้ามเนื�อ การลัด้ปวด้ ลัด้บวม  ข้อบ่งช่�  ข้อ

ห้ามในการใช้เครื�องมือเหลั่านั�น  หลัักการวัด้ความเร็วในการนำากระแสัประสัาที่ คลัื�นไฟัฟั้าของกลั้าม

เนื�อ  แลัะการตรวจวินิจฉัยด้้วยไฟัฟั้าอื�น ๆ  การประมวลัผู้ลั  แปลัผู้ลั สัรุปผู้ลัแลัะวินิจฉัยความผู้ิด้ปกติ

ของเสัน้ประสัาที่แลัะกลัา้มเนื�อ  เพื�อนำาไปวางแผู้นการจดั้การที่างกายภาพบำาบดั้ศก่ษาคณุสัมบตัขิอง

คลัื �นแม่เหลั็กไฟัฟั้าแลัะคลัื �นเหนือเสั่ยงที่่ �ใช้ในที่างกายภาพบำาบัด้ วิที่ยาศาสัตร์ความร้อนแลัะ             

เที่อร์โมได้นามิกสั์ที่่�เก่�ยวข้องกับการรักษาด้้วยความร้อนแลัะความเย็น ผู้ลัที่างกายภาพแลัะช่วภาพ   
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ผู้ลัการรักษา ข้อบ่งช่�  แลัะข้อห้ามของ ความร้อนผู้ิว ความร้อนลั่ก (คลัื�นสัั�น คลัื�นไมโคร คลัื�นเหนือ  

เสั่ยง) อินฟัราเรด้ เลัเซึ่อร์ แลัะความเย็นที่่�ใช้ที่างกายภาพบำาบัด้ การใช้เครื�องมือเหลั่าน่�ในการรักษา

ภาวะผู้ิด้ปกติต่าง ๆ บริเวณใบหน้า แขน ขา แลัะลัำาตัว 

  Fundamental concepts of electrotherapy: electrical properties of tissue, physio-

logical effects of electrical current, strength-duration curve diagnosis; basic techniques for 

electrotherapy and electromyographic biofeedback; thermal effects and thermodynamics of 

heat and cold therapy; basic techniques for physical modalities: superficial heat and cold, 

ultrasound, diathermy, lasers, infrared radiation and ultraviolet radiation; therapeutic appli-

cation for inflammation, tissue healing, pain control and muscle and nerve injury.

 

PTE	237	 ฝึกปฏิิบ่ติการร่กษาด้วยเคร่�อังม่อัทั่างกายภาพื่บำาบ่ด	 2(0-4-2)

	 	 (Practice	of	Therapeutic	Modalities)

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 236 หลัักการรักษาด้วิยเคร่�องื่ม่อที่างื่กายภาพบำาบัด  

  เที่คนิคการปรับพารามิเตอร์ต่อการตอบสันองเส้ันประสัาที่แลัะการหด้ตัวของกล้ัามเนื�อ  

จดุ้มอเตอร์ การตรวจวินจิฉยัด้้วยเส้ันโคง้เอสัด้ ่เที่คนิคพื�นฐานการรกัษาด้ว้ยด้ว้ยกระแสัไฟัฟ้ัา สัญัญาณ

ไฟัฟัา้กลัา้มเนื�อปอ้นกลับั  ความรอ้นตื�นแลัะเยน็ คลัื�นสัั�น คลัื�นไมโครคลัื�นเหนือเส่ัยง อนิฟัราเรด้ เลัเซึ่อร์ 

รงัสัอ่ลััตรา้ไวโอเรต การรักษาด้ว้ยเครื�องมอือื�น ๆ  การประยุกต์เครื�องมือที่างกายภาพในภาวะต่างๆ เช่น

การอักเสับแลัะการสัมานของเนื�อเยื�อภายหลัังการบาด้เจ็บ อาการปวด้ การจำากัด้ช่วงการเคลัื�อนไหว 

การควบคุมการที่ำางานของกล้ัามเนื�อ การบาด้เจ็บที่างก่ฬา เพื�อเสัริมความงามแลัะลัด้การอักเสับของผิู้ว

  Electrical stimulation parameter selection and adjustment, motor point, strength-du-

ration curve test, muscle motor point identification, basic techniques for electrotherapy and 

electromyographic biofeedback; basic techniques for physical modalities: superficial heat 

and cold, ultrasound, diathermy, lasers, infrared radiation and ultraviolet radiation; therapeutic 

application for inflammation, tissue healing, pain control, motion restriction, motor control, 

sport injury and skin treatment.

PTE	238	 โภชนาการแลุ่ะเภสั่ชวิทั่ยาสัำาหร่บกายภาพื่บำาบ่ด			 2(2-0-4)

	 	 (Nutrition	and	Pharmacology	for	Physical	Therapy)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  โภชนาการ ชนิด้ของสัารอาหาร โภชนาการสัำาหรับบุคคลัที่ั�วไป นักก่ฬาหรือผู้้้ออกกำาลััง

กายเพื�อเสัริมสัร้างกลั้ามเนื�อ แลัะสั่งเสัริมความที่นที่านของระบบการที่ำางานในร่างกาย โภชนาการ
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สัำาหรับเตร่ยมพร้อมสัำาหรับการออกกำาลัังกายแลัะเล่ันก่ฬา รวมถ่งการให้พลัังงานที่ด้แที่นในระหว่าง

หรือหลัังการออกกำาลัังกายแลัะเลั่นก่ฬา โปรแกรมโภชนาการสัำาหรับการควบคุมนำ�าหนัก แลัะการใช้

อาหารเสัริมในนักก่ฬาแลัะบุคคลัที่ั�วไป รวมถ่งเภสััชวิที่ยาเก่�ยวกับข้อบ่งช่�ข้อห้าม ข้อควรระวัง แลัะคำา

เตอืนในการใช้ยา ขอ้กำาหนด้ท่ี่�เก่�ยวขอ้งในการรักษาอาการบาด้เจบ็ การเจบ็ป�วยของนักก่ฬา แลัะอื�นๆ 

ที่่�เก่�ยวข้องกับที่างร่างกาย กลัไก การออกฤที่ธิ�ของยา การโด้๊ป อาหารเสัริม

  Nutrition, types of nutrients, nutrition for individuals and athletes; nutrition for 

muscle strength and physical endurance; nutrition requirement for specific exercise, nutrition 

program for weight control, supplements and pharmacology for individuals and athletes; 

indication, contraindication, caution, regulations related to injury treatment: athletes’ illness, 

other factors related to physical in athletes, drugs mechanism, doping and supplements.

PTS	241	 จิตวิทั่ยาสั่ขภาพื่แลุ่ะจิตวิทั่ยาสั่งคม				 3(2-2-5)

	 	 (Health	Psychology	and	Social	Psychology)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม่

  หลักัการพฒันาบคุลักิภาพแลัะพฤตกิรรมมนษุย ์การสัรา้งเสัรมิแลัะปรบัเปลั่�ยน พฤตกิรรม

สัุขภาพในคนปกติ คนที่่�ม่ภาวะเจ็บป�วย หรือโรคที่างจิตประสัาที่ วิธ่การประเมิน การวินิจฉัยแลัะการ

รกัษาผู้้ป้�วยที่่�มปั่ญหาที่างจติ รวมที่ั�งปญัหาสัขุภาพที่่�เกดิ้การใช้สัารเสัพติด้ โรคพิษสุัราเรื�อรงั เอด้ส์ั แลัะ

ปัญหาสัังคมที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาวะที่างจิต แลัะการประยุกต์จิตวิที่ยาสัุขภาพแลัะจิตวิที่ยาสัังคมกับการ

สัร้างเสัริม ป้องกัน รักษาแลัะฟั้�นฟั้ที่างกายภาพบำาบัด้

  Concept of health psychology and social psychology; development of human 

personality and behavior; promoting and modifying health behavior; psychological problems 

of age group; assessment, diagnosis and basic management of emotional and mental disor-

der, psychiatric disorders, motivation and encouragement; prevention of health risk behavior; 

psychological rehabilitation of patients with substance abuse, alcoholism, AIDS and mental 

disorder due to social problem; applied psychological intervention for health promotion, 

prevention, treatment and rehabilitation.  

 

PTE	250	 หลุ่่กการพื่่�นฐานขอังการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ด	 1(1-0-2)

	 	 (Basic	Principles	of	Physical	Therapy	Management)

  วิชาบังคับก่อน : PTS 112 ปฏิิบัติการกายวิภาคศาสัตร์:ระบบประสัาที่กล้ัามเนื�อกระด้้ก 

แลัะระบบอื�นๆ หรืออย้่ในดุ้ลัพินิจของอาจารย์ผู้้้รับผู้ิด้ชอบหลัักสั้ตร
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  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด 

  กระบวนที่ศันส์ัขุภาวะ สัขุภาพ ความเจ็บป�วยแลัะการจัด้การสัขุภาวะแบบองคร์วม หลักั

การสัร้างสััมพันธภาพแลัะการสัื�อสัาร  หลัักการพื�นฐานของการจัด้การผู้้้ป�วยที่างกายภาพบำาบัด้ หลััก

การสัืบค้นแลัะกระบวนการตัด้สิันใจในการรวบรวมข้อม้ลัผู้้้ป�วยทีุ่กระบบ เช่น เที่คนิคการสััมภาษณ์

ประวตัิแลัะสัืบค้นข้อม้ลัจากแฟัม้ประวัติ  หลัักการตรวจร่างกายด้้วยการสัังเกต การตรวจร่างกายด้้วย

การคลัำา กระบวนการตัด้สิันใจที่างคลันิกิในการตรวจประเมนิ การรายงานผู้ลั แลัะการแปลัผู้ลั อปุกรณ์

ที่างการแพที่ย์แลัะการตรวจที่างไฟัฟั้าวินิจฉัยที่่�เก่�ยวข้องกับกายภาพบำาบัด้ 

  Concept of wellness, health, sickness and holistic approaches for wellbeing; 

interpersonal relationship; clinical reasoning procedures in medical chart review and history 

taking, basic evaluation; observation, inspection, palpation; medical equipment and special 

investigations for physiotherapy.

 

PTE	251	 การตรวจประเมินทั่างกายภาพื่บำาบ่ด	 3(1-4-4)

	 	 (Physical	Therapy	Assessment)

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 250 หลัักการพ่�นฐานของื่การจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัด  

  ที่ักษะพื�นฐานการตรวจร่างกาย การรายงานผู้ลั แลัะการแปลัผู้ลั ด้้วยวิธ่การสัังเกต การ

คลัำา การที่ด้สัอบกำาลัังกลั้ามเนื�อ การวัด้ช่วงการเคลัื�อนไหวของข้อต่อ การวัด้ความยาวของกลั้ามเนื�อ

 การตรวจแรงต่งตัวภายในกล้ัามเนื�อ การตรวจแลัะเหตุผู้ลัในการเลัือกวิธ่การตรวจร่างกายในระบบ

กระด้้กแลัะกล้ัามเนื�อ ระบบประสัาที่ ระบบหัวใจแลัะการไหลัเว่ยน รวมถ่งหลัักการพื�นฐานที่างด้้าน

รังสั่วินิจฉัยแลัะการตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ

  Basics physical assessment; reporting and interpretation of observation, palpation, 

muscle strength testing, range of motion measurement, muscle length measurement, muscle 

tone; physical therapy assessment for musculoskeletal system, neurological system, and car-

diovascular system including basics principle of diagnostic radiology and laboratory test. 

PTS	342	 กฎหมายแลุ่ะจริยธรรมน่กวิชาช่พื่	 2(2-0-4)

	 	 (Law	and	Ethics)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  ระบบการด้้แลัสุัขภาพในระดั้บต่างๆ พัฒนาการระบบบริการสุัขภาพแลัะการควบคุม

มาตรฐานการบริการในประเที่ศไที่ย เศรษฐศาสัตร์สุัขภาพ พระราชบัญญัตสิัถานพยาบาลั จรรยาบรรณ

วิชาช่พ พระราชบัญญัติสัุขภาพแห่งชาติ คำาประกาศสัิที่ธิผู้้้ป�วย จริยธรรมวิชาช่พ พระราชบัญญัติการ
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ก่ฬาแห่งประเที่ศไที่ย พระราชบัญญตักิารควบคุมการใช้สัารต้องห้าม กฎหมายที่่�เก่�ยวขอ้งกับการกฬ่า 

องค์กรการก่ฬา นักก่ฬา แลัะผู้้้สั้งอายุ สัิที่ธิการตาย

  Health care delivery in Thailand; well-being and health problems in Thai society; 

health services system and accreditation in Thailand; fundamental health economics; basic 

epidemiology; physical therapy act and laws associated to practices, health facility act, pro-

fessional ethics, national health act, declaration of patient’s rights, laws associated to sport 

and gerontology, right to die.

PTE	352	 หลุ่่กการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในภาวะระบบกระด่กแลุ่ะกลุ่้ามเน่�อั	 2(2-0-4)

	 	 (Principle	of	Physical	Therapy	Management	in	Musculoskeletal	Conditions)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด

  หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  วิิชาบังื่คับร่วิม :PTE 353  ฝึกป็ฏิิบัติการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะระบบกระดูก

  แลัะกลั้ามเน่�อ  

  พยาธิกำาเนิด้ พยาธิสัร่รวิที่ยา การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยที่างกายภาพบำาบัด้ การ

จัด้การที่างการแพที่ย์ แลัะการปฏิิบัติที่ักษะการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้อย่างเป็นองค์รวมทัี่�งการ

สัร้างเสัริมสัุขภาพ การป้องกัน รักษาแลัะฟ้ั�นฟ้ั ในคนปกติแลัะคนท่ี่�ม่ภาวะความผิู้ด้ปกติที่างระบบ

กระด้้กกลั้ามเนื�อแลัะข้อต่อ การบาด้เจ็บจากการออกกำาลัังกาย การบาด้เจ็บจากการที่ำางาน  ภาวะ

กระด้้กสัันหลัังคด้ การผู้่าตัด้ที่างระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อข้อต่อ รวมถ่งฝัึกการใสั่กายอุปกรณ์เสัริมแลัะ

กายอุปกรณ์เที่่ยมให้เหมาะสัมกับผู้้้ป�วย

  Etiology, pathophysiology, patient’s problem analysis, physical therapy diagno-

sis, medical management, and practice of holistic physical therapy management for health 

promotion, prevention, treatment and rehabilitation in person with normal health and mus-

culoskeletal system; exercise injuries; work related musculoskeletal conditions; scoliosis; 

orthopedic surgery conditions; prosthetic and orthotic.

PTE	353	 ฝึกปฏิิบ่ติการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในภาวะระบบกระด่กแลุ่ะกลุ้่ามเน่�อั	2(0-4-2)

	 	 (Practice	of	Physical	Therapy	Management	in	Musculoskeletal	Conditions)

  วิิชาบังื่คับร่วิม :  PTE 352  หลัักการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะระบบกระดูก

  แลัะกลั้ามเน่�อ

  การปฏิิบัตทิี่กัษะการจัด้การที่างกายภาพบำาบดั้อย่างเป็นองค์รวมทัี่�งการสัร้างเสัริมสุัขภาพ

การป้องกัน รักษาแลัะฟั้�นฟั้ ในคนปกติแลัะคนที่่�ม่ภาวะความผู้ิด้ปกติที่างระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อแลัะ
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ข้อต่อ การบาด้เจ็บจากการเลั่นก่ฬา การบาด้เจ็บจากการที่ำางาน  ภาวะกระด้้กสัันหลัังคด้ การผู้่าตัด้

ที่างระบบกระด้ก้กล้ัามเนื�อขอ้ตอ่ การใส่ักายอุปกรณเ์สัริมแลัะกายอุปกรณเ์ท่ี่ยมให้เหมาะสัมกับผู้้้ป�วย 

แลัะการค้นคว้าหลัักฐานเชิงประจักษ์เพื�อนำามาประยุกต์ใช้กับการการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้

 Practice of holistic physical therapy management for health promotion, prevention, 

treatment and rehabilitation in person with normal health and musculoskeletal system; sport 

injuries; work related musculoskeletal conditions; scoliosis; orthopedic surgery conditions; 

prosthetic; orthotic and evidence base practice.

PTE	354	 หลุ่่กการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในภาวะระบบประสัาทั่	 1(1-0-2)

	 	 (Principle	of	Physical	Therapy	Management	in	Neurological	Conditions)  

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด

  หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 355 ฝึกป็ฏิิบัติการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะ

  ระบบป็ระสำาที่  

  พยาธิสัร่รวิที่ยา อาการแลัะอาการแสัด้ง การจัด้การที่างการแพที่ย์แลัะเภสััชวิที่ยา การ

จัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ในผู้้้ป�วยที่่�ม่ความผู้ิด้ปกติของสัมอง ไขสัันหลััง แลัะความผู้ิด้ปกติอื�นๆ ของ

ระบบประสัาที่แลัะการป้องกันในบุคคลัที่่�ม่ปัจจัยเสั่�ยงแลัะไม่ม่ปัจจัยเสั่�ยงในการเกิด้ภาวะความผู้ิด้

ปกติของสัมองไขสัันหลัังแลัะความผู้ิด้ปกติของสัมองน้อย

  Pathophysiology, signs and symptoms, medical management, related pharma-

cology; physical therapy management in individuals with brain lesions, spinal cord and other 

neurological disorders; prevention of neurological conditions in individuals with and without 

risk factor: brain lesions, spinal cord and cerebellum disorder.

PTE	355	 ฝึกปฏิิบ่ติการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในภาวะระบบประสัาทั่	 3(0-6-3)

	 	 (Practice	of	Physical	Therapy	Management	in	Neurological	Conditions)

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 354  หลัักการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะระบบป็ระสำาที่ 

  ปฏิบิตักิารการจัด้การที่างกายภาพบำาบดั้แบบองค์รวมในผู้้ป้�วยท่ี่�มภ่าวะความผิู้ด้ปกติของ

สัมอง ไขสัันหลััง แลัะความผู้ิด้ปกติอื�น ๆ ของระบบประสัาที่  แบบประเมินในผู้้้ป�วยที่่�ม่ภาวะความผู้ิด้

ปกตทิี่างระบบประสัาที่ กรณ่ศก่ษา การประยุกต์ใชห้ลัักฐานเชิงประจักษ์ในการจัด้การผู้้ป้�วยที่างระบบ

ประสัาที่ แลัะปฏิิบตักิารการปอ้งกนัในบคุคลัที่่�มป่จัจยัเสั่�ยงแลัะไมม่ป่จัจยัเสั่�ยงในการเกดิ้ภาวะความ

ผู้ิด้ปกติของสัมอง ไขสัันหลัังแลัะความผู้ิด้ปกติของสัมองน้อย
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  Practice on holistic physical therapy management in individuals with brain lesions, 

spinal cord and other neurological disorders; outcome measures in physical therapy man-

agement in neurological disorders; case study and application of evidence-based practice 

in physical therapy management in neurological disorders; practice on prevention of person 

with and without risk factors of brain lesion, spinal cord and cerebellar disorders.

PTE	356	 หลุ่่กการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในภาวะระบบห่วใจ	หลุ่อัดเลุ่่อัด	 2(2-0-4)

	 	 แลุ่ะระบบหายใจ 

  (Principle	of	Physical	Therapy	Management	in	Cardiovascular	and	Respiratory		

	 	 Conditions) 

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด

  หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 357 ฝึกป็ฏิิบัติการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะระบบ

  หัวิใจำ หลัอดเลั่อดแลัะระบบหายใจำ

  พยาธิสัร่รวิที่ยา อาการแลัะอาการแสัด้ง ผู้ลัการตรวจที่างห้องปฏิิบัติการแลัะรังสั่วิที่ยา

 การจัด้การที่างการแพที่ย์ของผู้้้ป�วยอายุรศาสัตร์โรคระบบหายใจ อายุรศาสัตร์โรคหัวใจแลัะหลัอด้

เลัือด้ ศัลัยกรรมที่รวงอกแลัะช่องที่้อง การจัด้การที่างการแพที่ย์ในหออภิบาลัผู้้้ป�วยหนัก ผู้้้ป�วยได้้รับ

การใส่ัเครื�องช่วยหายใจ แลัะการฟ้ั�นฟ้ัสัมรรถภาพหัวใจแลัะปอด้ การวิเคราะห์ สัรุปปัญหาแลัะการ

วินิจฉัยที่างกายภาพบำาบัด้ การจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้แบบองค์รวมในลัักษณะบ้รณาการกับการ

รักษาที่างยา การผู้่าตัด้ แลัะโภชนาการ ที่ั�งในแลัะนอกโรงพยาบาลั รวมที่ั�งการสัร้างเสัริมสัุขภาพ ลัด้

ความเสั่�ยงการเกิด้โรคโรคระบบหายใจ หัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ในบุคคลัที่ั�วไป

  Pathophysiology, signs and symptoms, laboratory results and radiology, medical 

management of pulmonary diseases, cardiovascular diseases, thoracic and abdominal sur-

gery; medical management for patients in the Intensive Care Unit (ICU), patients on ventilator, 

cardiopulmonary rehabilitation; physical therapy problem list and physical therapy diagnosis; 

holistic physical therapy management integrate with medical management, operation, and 

nutrition support in hospital and community; health promotion in chronic cardiopulmonary 

disease for general population.
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PTE	357	 ฝึกปฏิิบ่ติการจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในภาวะระบบห่วใจ	หลุ่อัดเลุ่่อัด	2(0-4-2)

	 	 แลุ่ะระบบหายใจ	 	

	 	 (Practice	of	Physical	Therapy	Management	in	Cardiovascular	and	Respiratory

	 	 Conditions)

  วิิชาบังื่คับร่วิม : PTE 356 หลัักการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะระบบหลัอดเลั่อด  

  หัวิใจำแลัะระบบหายใจำ  

  ปฏิิบัติการในหัวข้อพยาธิสัร่รวิที่ยา อาการแลัะอาการแสัด้ง ผู้ลัการตรวจที่างห้องปฏิิบัติ

การแลัะรังสั่วิที่ยา การจัด้การที่างการแพที่ย์ของผู้้้ป�วยอายุรศาสัตร์โรคระบบหายใจ อายุรศาสัตร์โรค

หัวใจแลัะหลัอด้เลืัอด้ ศัลัยกรรมที่รวงอกแลัะช่องท้ี่อง การจัด้การที่างการแพที่ย์ในหออภิบาลัผู้้้ป�วย

หนัก ผู้้้ป�วยได้้รับการใสั่เครื�องช่วยหายใจ แลัะการฟั้�นฟั้สัมรรถภาพหัวใจแลัะปอด้ การวิเคราะห์ สัรุป

ปัญหาแลัะการวินิจฉัยที่างกายภาพบำาบัด้ การจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้แบบองค์รวมในลัักษณะ

บ้รณาการกับการรักษาที่างยา การผู้่าตัด้ แลัะโภชนาการ ที่ั�งในแลัะนอกโรงพยาบาลั รวมที่ั�งการสัร้าง

เสัริมสัุขภาพ ลัด้ความเสั่�ยงการเกิด้โรคโรคระบบหายใจ หัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ในบุคคลัที่ั�วไป 

  Practice for pathophysiology, signs and symptoms, laboratory results and ra-

diology, medical management of pulmonary diseases, cardiovascular diseases, thoracic 

and abdominal surgery; medical management for patients in the Intensive Care Unit (ICU), 

patients on ventilator, cardiopulmonary rehabilitation; physical therapy problem list and 

physical therapy diagnosis; holistic physical therapy management integrate with medical 

management, operation, and nutrition support in hospital and community; health promotion 

in chronic cardiopulmonary disease for general population.

PTE	358	 การจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในเด็ก	 3(1-4-4)

	 	 (Physical	Therapy	Management	in	Pediatrics)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่ 

  อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  การเจริญเติบโตที่่�ปกติของเด้็กด้้านต่างๆ ตั�งแต่อย้่ในครรภ์มารด้าจนถ่งเด้็กโต การตรวจ

ประเมนิเบื�องตน้แลัะการใช้แบบประเมินสัำาหรบัเด้ก็ พยาธิสัภาพ อาการแลัะอาการแสัด้งของโรคในผู้้้

ป�วยเด้็กที่างระบบหัวใจ หลัอด้เลัือด้แลัะระบบหายใจ ระบบกระด้้กแลัะกลั้ามเนื�อ แลัะระบบประสัาที่ 

การจดั้การที่างการแพที่ย์ การตรวจคัด้กรอง การจัด้การที่างกายภาพบำาบดั้ในผู้้ป้�วยแบบองค์รวม โด้ย

อาศยัหลัักการพื�นฐานของเที่คนิค แลัะหลักัฐานหรือเอกสัารอา้งองิ ในการสัมัภาษณ์ประวตั ิ การตรวจ

รา่งกาย  การอา่นแลัะแปลัผู้ลัภาพถา่ยรงัสัแ่ลัะขอ้มล้ัที่างหอ้งปฏิิบตักิาร  การวเิคราะห์แลัะสัรปุปญัหา
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แลัะวนิจิฉัยที่างกายภาพบำาบดั้ การรกัษาที่างยา การผู้า่ตดั้ จติวทิี่ยาเด้ก็ โรงเรย่นการศก่ษาพเิศษ การ

ให้คำาปร่กษาแก่ผู้้้ด้้แลั การสัร้างหรือประดิ้ษฐ์อุปกรณ์เพื�อสั่งเสัริมพัฒนาการในเด็้ก ปัจจัยเส่ั�ยงแลัะ

การป้องกันการเกิด้พัฒนาการที่่�ผู้ิด้ปกติแลัะความผู้ิด้ปกติของระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ ระบบประสัาที่ 

แลัะระบบหัวใจ หลัอด้เลัือด้แลัะระบบหายใจ

  Human development of fetal; pathophysiology of cardiovascular, pulmonary, 

musculoskeletal, and nervous systems; physical therapy assessment and management in 

children with cardiopulmonary, musculoskeletal and neurological conditions; history taking, 

interviewing, physical examination, laboratory results and radiography; physical therapy 

problem list and diagnosis, goal setting, treatment planning; assistive technology; child 

psychology; special education centre and counselling for caregiver.

PTE	359	 การจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดในผ่้สั่งอัาย่	 2(1-2-3)

	 	 (Physical	Therapy	Management	in	Geriatrics)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่ 

  อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  การเปลั่�ยนแปลังที่างสัรร่วทิี่ยาในผู้้ส้ัง้อาย ุหลักัการจดั้การที่างกายภาพบำาบดั้ในผู้้ส้ัง้อายุ

 ได้้แก่ ด้้านการสัร้างเสัริมสัุขภาพ การป้องกัน การรักษา แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพ เพื�อมุ่งสั้่การม่สัุขภาวะ

แลัะคุณภาพช่วิตที่่�ด้่ โด้ยการสััมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกาย  การอ่านแลัะแปลัผู้ลัภาพถ่ายรังสั่

แลัะขอ้มล้ัที่างหอ้งปฏิิบตักิาร  การวเิคราะหแ์ลัะสัรปุปญัหาแลัะวนิจิฉยัที่างกายภาพบำาบดั้ การจดั้การ

ที่างกายภาพบำาบดั้แบบองคร์วม การปอ้งกนัการลัม้ในผู้้ส้ัง้อาย ุในลักัษณะบร้ณาการกบัการรกัษาที่าง

ยา การผู่้าตดั้ แลัะโภชนาการ ที่ั�งในผู้้ป้�วยจำาลัองแลัะผู้้ป้�วยจริง  การฝักึผู้้ป้�วยใช้อปุกรณช์ว่ยตา่งๆ การ

ด้้แลัตนเองในช่วิตประจำาวัน การจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ในผู้้้ป�วยสั้งอายุในสัถานพยาบาลัทัี่�วไป

 สัถานพยาบาลัผู้้้สั้งอายุแลัะในชุมชน แลัะการประยุกต์ใช้หลัักฐานเชิงประจักษ์ในการจัด้การปัญหา

ในผู้้้สั้งอายุ

  Physiological changes in the elderly; principles of physical therapy management 

in elderly for health promotion, prevention, treatment, and rehabilitation in order to achieve 

their good health and quality of life; basic principles of the history interviewing, physical 

examinations, reading and interpreting radiographic results, laboratory data analyzing, 

summarizing problems, diagnosing physical therapy; holistic physical therapy management; 

prevention of falling in the elderly; integration of medication, surgery, and nutrition in both 

simulated and real patients; ambulation training with ambulatory devices, self-care in daily 
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life, physical therapy management in elderly patients in general hospital setting , hospitals 

for elderly and in community and evidence-based practice.

PTE	360	 กายภาพื่บำาบ่ดทั่างการก่ฬา	 3(1-4-4)

	 	 (Sports	Physical	Therapy)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัดหร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่ 

  อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  ที่ฤษฎ่หลัักการแลัะวิธ่การตรวจที่างกายภาพบำาบัด้ในการด้้แลัการบาด้เจ็บข้างสันาม

 การพันเที่ป การช่วยฟั้�นคืนช่พ แลัะการปฐมพยาบาลัเบื�องต้น เมื�อเกิด้การบาด้เจ็บในขณะแข่งก่ฬา 

การวิเคราะห์ชว่กลัศาสัตร์ พยาธิสัรร่วิที่ยาอาการแลัะอาการแสัด้งของการบาด้เจ็บที่างการก่ฬา กลัไก

การบาด้เจบ็จากการเลัน่ก่ฬาในรป้แบบตา่งๆทัี่�งก่ฬาแบบปะที่ะแลัะไมป่ะที่ะ การวเิคราะห์ปญัหา การ

วางแผู้นการรักษา วธ่ิการรักษาการฟ้ั�นฟ้ัสัภาพร่างกายเพื�อให้สัามารถกลับัไปแข่งขันก่ฬา การส่ังเสัริม

แลัะการป้องกันไม่ให้เกิด้การบาด้เจ็บซึ่ำ�า รวมถ่งการเพิ�มประสัิที่ธิภาพในการเลั่นก่ฬา

  Basic knowledge, principle, and approaches of physical examination and physical 

therapy management in sports injuries; strapping; resuscitation and first aid; biomechanics 

and pathophysiology analysis, sports signs and symptoms, mechanism of sports injuries in 

various conditions; problem analysis, treatment plan, rehabilitation and return to sport events; 

sports injury prevention and rehabilitation; promoting and preventing repeated injuries: sports 

performance enhancement.

PTS	361	 วิธ่วิทั่ยาการวิจ่ยสั่ขภาพื่	 3(1-4-4)

	 	 (Health	Research	Methodology)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  หลัักการพื�นฐานของวิธ่วิจัย กรอบแนวคิด้ การตั�งคำาถาม สัมมติฐาน วัตถุประสังค์ การ

ที่บที่วนวรรณกรรมแลัะงานวิจัยที่่�เก่�ยวข้อง จริยธรรมการวิจัย การออกแบบวิธ่วิจัย การเก็บรวบรวม

แลัะวิเคราะห์ข้อม้ลั การเข่ยนรายงานแลัะอภิปรายผู้ลั ที่ำาโครงการวิจัยภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์

ที่่�ปร่กษา รวมที่ั�งการเข่ยนโครงร่างแลัะนำาเสันอข้อม้ลัการวิจัย

  The introduction to basic research principle, conceptual framework, research 

question, research hypothesis, objective, literature review and related research, research 

ethic, research method, data collection, analysis and interpretation. Planning and conducting 

a research project under supervision Including writing research proposals and presentation.
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PTE	362	 นว่ตกรรมด้านสั่ขภาพื่แลุ่ะการเป็นผ่้ประกอับการ	 3(2-2-5)

	 	 (Health	Innovation	and	Entrepreneurship)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ไม่มี

  วธ่ิคิด้ที่่�จำาเป็นตอ่การสัร้างนวัตกรรมแลัะการเป็นผู้้้ประกอบการ แนวคิด้แลัะกระบวนการ

สัร้างนวัตกรรม หลัักการด้้านธุรกิจการบริการ ความร้้พื�นฐานแลัะขั�นตอนการด้ำาเนินการสัำาหรับผู้้้

ประกอบการใหม่ด้้านสัุขภาพ แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่การสืั�อสัารแลัะการสัร้างสืั�อที่างสุัขภาพท่ี่�เหมาะสัม

 การออกแบบแลัะผู้ลิัตเนื�อหาสัื�อสุัขภาพ การร้้เท่ี่าทัี่นสัื�อข่าวสัารด้้านสัุขภาพ การตลัาด้ การสัร้าง

กลัยุที่ธ์ แลัะสัร้างสัรรค์สัื�อด้ิจิที่ัลั สัื�อการตลัาด้เพื�อสัังคมแลัะการให้ข้อม้ลัแก่สัังคม รวมถ่งจริยธรรม

ในการสัื�อสัารแลัะการสัร้างสัื�อสัุขภาพ เพื�อบ้รณาการสัื�อแลัะการสัื�อสัารสัุขภาพสั้่ประชาชน

  Essential concepts for innovative creation and entrepreneurship: concepts and 

processes of innovation, principles of health service business, basic knowledge and proce-

dures for new health entrepreneurs; concepts and theories of communication and the creation 

of appropriate health media; designing and producing health media content; media literacy 

in health context;  health media marketing; creating strategies and creating digital media so-

cial marketing and social media; development of health media and infographic presentation; 

ethics in health communication, health media creation, and integration for public media

PTE	463	 การจ่ดการทั่างกายภาพื่บำาบ่ดใน	ภาวะเร่�อัร่งแลุ่ะภาวะอั่�นๆ	 2(1-2-3)

	 	 (Physical	Therapy	Management	in	Chronic	and	Other	Conditions)

  วิิชาบังื่คับก่อน :  PTE 251 การตรวิจำป็ระเมินที่างื่กายภาพบำาบัด

  หรืออย้่ในดุ้ลัพินิจของอาจารย์ผู้้้รับผู้ิด้ชอบหลัักสั้ตร

  พยาธิสัรร่วิที่ยา หลักัการจัด้การที่างกายภาพบำาบดั้ในโรคเรื�อรังที่่�พบบ่อย ได้แ้ก่ ด้า้นการ

สัรา้งเสัรมิสัขุภาพ การปอ้งกนั การรกัษา แลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพแบบองคร์วมเพื�อมุง่สั้ก่ารมส่ัขุภาวะแลัะ

คณุภาพชวิ่ตท่ี่�ด้ ่โด้ยอาศัยการสัมัภาษณ์ประวตั ิ การตรวจรา่งกาย  การอา่นแลัะแปลัผู้ลัภาพถา่ยรังสั่

แลัะข้อม้ลัที่างห้องปฏิิบัติการ  การวิเคราะห์ สัรุปปัญหาแลัะวินิจฉัยที่างกายภาพบำาบัด้ การจัด้การ

ที่างกายภาพบำาบดั้แบบองคร์วม การส่ังเสัริมแลัะปอ้งกนัสุัขภาพในภาวะอ้วนลังพงุแลัะโรคเรื�อรัง การ

จดั้การที่างกายภาพบำาบดั้ในสุัขภาพสัตร ่การจัด้การที่างกายภาพบำาบดั้ในผู้้้ป�วยโรคเรื�อรงัอื�นๆ ได้แ้ก่ 

แผู้ลัไฟัไหม้ นำ�าร้อนลัวก มะเร็ง ไตวายเรื�อรัง  เอด้สั์ ผู้้้ป�วยภาวะ metabolic disorders ภาวะช็อค แผู้ลั

กด้ที่ับ ในลัักษณะบ้รณาการกับการรักษาที่างยา การผู้่าตัด้ แลัะโภชนาการ ที่ั�งในผู้้้ป�วยจำาลัอง ผู้้้ป�วย

จริง แลัะในชุมชน  
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  Pathophysiology, principles of physical therapy management in common chronic 

conditions for health promotion, prevention, treatment, and rehabilitation in order to achieve 

their good health and quality of life; basic principles of the history interviewing, physical 

examinations, reading and interpreting radiographic results, laboratory data analyzing, 

summarizing problems, diagnosing physical therapy; holistic physical therapy management; 

health promotion and prevention in obesity and non-communicable diseases; physical therapy 

for women’s health; physical therapy management in patients with other chronic diseases 

including burn, chronic renal failure, cancer, AIDS, diabetes, shock, and decubitus ulcer; 

integration of  medication, surgery, and nutrition in both simulated and real patients in general 

hospital setting , hospitals for elderly and in community. 

PTE	371	 คลุ่ินิกกายภาพื่บำาบ่ด	1								 3(0-14-7)

	 	 (Clinical	Practice	in	Physical	Therapy	I)

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 353 ฝึกป็ฏิิบัติการจำัดการที่างื่กายภาพบำาบัดในภาวิะระบบ

  กระดูกแลัะกลั้ามเน่�อ

  PTE 355 ฝัึกปฏิิบัติการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ในภาวะระบบประสัาที่

  PTE 357 ฝัึกปฏิิบัติการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ในภาวะระบบหัวใจ

  หลัอด้เลัือด้แลัะระบบหายใจ

  PTE 358  การจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ในเด้็ก

  ฝัึกปฏิิบัติที่างคลัินิกกายภาพบำาบัด้ในสัถานพยาบาลั  ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่างๆ ที่่�

กำาหนด้ไวใ้นผู้้ป้�วยระบบกลัา้มเนื�อแลัะกระด้ก้ ระบบหวัใจ หลัอด้เลัอืด้แลัะระบบหายใจ ระบบประสัาที่

แลัะผู้้ป้�วยเด็้ก เพื�อใหเ้กดิ้ที่กัษะในการจดั้การที่างกายภาพบำาบดั้ โด้ยเน้นขั�นตอนการสัมัภาษณ์ประวตัิ

แลัะการสับืคน้ขอ้มล้ัจากเอกสัารที่างการแพที่ย ์การตรวจรา่งกาย แลัะสัรปุผู้ลัการตรวจรา่งกาย  ที่กัษะ

การสัื�อสัาร การนำาเสันอผู้ลัสัรุปต่อที่่�ประชุม แสัด้งออกถ่งความรับผู้ิด้ชอบแลัะเจตคติที่่�ด้่ ภายใต้การ

ควบคมุด้แ้ลัของอาจารยท์ี่่�มใ่บประกอบวชิาชพ่กายภาพบำาบดั้แลัะมป่ระสับการณใ์นระบบท่ี่�เก่�ยวขอ้ง 

  Clinical practice in various health care settings in Bangkok and neighboring 

provinces; practice of physical therapy management in patients with musculoskeletal system, 

cardiovascular and respiratory system, neurological system and pediatric patient: emphasis 

on steps of history taking and review of medical records, physical examination, data analysis; 

communication skill and oral presentation about the patient report; express of responsibility 

with good attitude; practice under the supervision of the appointed, experienced and licensed 

physical therapy instructors.
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PTE	372	 คลุ่ินิกกายภาพื่บำาบ่ด	2	 3(0-14-7)

	 	 (Clinical	Practice	in	Physical	Therapy	II)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 371 คลัินิกกายภาพบำาบัด 1  

  ฝัึกปฏิิบัติที่างคลัินิกกายภาพบำาบัด้ในสัถานพยาบาลั  ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่างๆ ที่่�

กำาหนด้ไวใ้นผู้้ป้�วยระบบกลัา้มเนื�อแลัะกระด้ก้ ระบบหวัใจ หลัอด้เลัอืด้แลัะระบบหายใจ ระบบประสัาที่

แลัะผู้้้ป�วยเด้็ก เพื�อให้เกิด้ทัี่กษะในการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ ขั�นตอนการสััมภาษณ์ประวัติแลัะ

การสัืบค้นข้อม้ลัจากเอกสัารที่างการแพที่ย์ การตรวจร่างกาย แลัะสัรุปผู้ลัการตรวจร่างกาย  โด้ยเน้น

การสัรุปวิเคราะหป์ญัหา แลัะวางแผู้นการรักษา ที่กัษะการสัื�อสัารแลัะการนำาเสันอผู้ลัสัรุปต่อที่่�ประชมุ 

แสัด้งออกถ่งความรบัผู้ดิ้ชอบแลัะเจตคตทิี่่�ด้ ่ภายใต้การควบคุมด้แ้ลัของอาจารย์ท่ี่�มใ่บประกอบวชิาชพ่

กายภาพบำาบัด้แลัะประสับการณ์ในระบบที่่�เก่�ยวข้อง

  Clinical practice in various health care settings in Bangkok and neighboring 

provinces; practice of physical therapy management in patients with musculoskeletal system, 

cardiovascular and respiratory system, neurological system and pediatric patient; history 

taking and review of medical records, physical examination, data analysis; emphasis on 

steps of problem list and plan treatments; communication skill and oral presentation about 

the patient report; express of responsibility with good attitude; practice under the supervision 

of the appointed, experienced and licensed physical therapy instructors.

PTE	373	 คลุ่ินิกกายภาพื่บำาบ่ด	3	 3(0-14-7)

	 	 (Clinical	Practice	in	Physical	Therapy	III)

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 372 คลัินิกกายภาพบำาบัด 2

  ฝัึกปฏิิบัติที่างคลัินิกกายภาพบำาบัด้ในสัถานพยาบาลั  ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่างๆ ที่่�

กำาหนด้ไวใ้นผู้้ป้�วยระบบกลัา้มเนื�อแลัะกระด้ก้ ระบบหวัใจ หลัอด้เลัอืด้แลัะระบบหายใจ ระบบประสัาที่

แลัะผู้้้ป�วยเด้็ก เพื�อให้เกิด้ทัี่กษะในการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ ขั�นตอนการสััมภาษณ์ประวัติแลัะ

การสัืบค้นข้อม้ลัจากเอกสัารที่างการแพที่ย์ การตรวจร่างกาย แลัะสัรุปผู้ลัการตรวจร่างกาย  การสัรุป

วิเคราะห์ปัญหา วางแผู้นการรักษา โด้ยเน้นการรักษา การประเมินผู้ลั ที่ักษะการสัื�อสัารในการให้คำา

แนะนำา แลัะนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วยต่อที่่�ประชุม แสัด้งออกถ่งความรับผู้ิด้ชอบแลัะเจตคติที่่�ด้่ ม่ความ

สัามารถในการปรับตัวแลัะที่ำางานเปน็ที่ม่ ภายใต้การควบคุมด้แ้ลัของนกักายภาพบำาบดั้ที่่�มใ่บประกอบ

วิชาช่พกายภาพบำาบัด้แลัะม่ประสับการณ์ที่างคลัินิก 
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  Clinical practice in various health care settings in Bangkok and neighboring 

provinces; practice of physical therapy management in patients with musculoskeletal system, 

cardiovascular and respiratory system, neurological system and pediatric patient; history 

taking and review of medical records, physical examination, data analysis, problem list, plan 

of treatment, emphasis on steps of physical therapy treatments and evaluation; communi-

cation skill for patient education and oral presentation about the patient report; express of 

responsibility with good attitude, adaptability and team work under the supervision of the 

appointed, experienced and licensed physical therapist instructors.

PTE	474	 คลุ่ินิกกายภาพื่บำาบ่ด	4	 3(0-14-7)

	 	 (Clinical	Practice	in	Physical	Therapy	IV)

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 373 คลัินิกกายภาพบำาบัด 3

  ฝัึกปฏิิบัติที่างคลัินิกกายภาพบำาบัด้ในสัถานพยาบาลั  ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่างๆ ที่่�

กำาหนด้ไวใ้นผู้้ป้�วยที่่�มค่วามซึ่บัซึ่อ้นที่างระบบกลัา้มเนื�อแลัะกระด้ก้ ระบบหวัใจ หลัอด้เลัอืด้แลัะระบบ

หายใจ ระบบประสัาที่แลัะผู้้้ป�วยเด้็ก เพื�อให้เกิด้ทัี่กษะในการจัด้การที่างกายภาพบำาบัด้ด้้วยตนเอง 

ประกอบด้้วย การสััมภาษณ์ประวัติแลัะการสัืบค้นข้อม้ลัจากเอกสัารที่างการแพที่ย์ การตรวจร่างกาย 

แลัะสัรุปผู้ลัการตรวจร่างกาย  การสัรุปวิเคราะห์ปัญหา วางแผู้นการรักษา การรักษา การประเมินผู้ลั

 การสั่งเสัริมแลัะป้องกันสัุขภาพ  การบริหารจัด้การเวลัา ที่ักษะการสัื�อสัารในการให้คำาแนะนำา แลัะ

นำาเสันอรายงานผู้้้ป�วยต่อที่่�ประชุม แสัด้งออกถ่งความรับผู้ิด้ชอบแลัะเจตคติท่ี่�ด้่ ม่ความสัามารถใน

การปรับตัวแลัะที่ำางานเป็นท่ี่ม ภายใต้การควบคุมด้้แลัของนักกายภาพบำาบัด้ที่่�ม่ใบประกอบวิชาช่พ

กายภาพบำาบัด้แลัะม่ประสับการณ์ที่างคลัินิก

  Clinical practice in various health care settings in Bangkok and neighboring 

provinces; self-practice of physical therapy management in patients with complicated condi-

tion of musculoskeletal system, cardiovascular and respiratory system, neurological system 

and pediatric patient; history taking and review of medical records, physical examination, 

data analysis, problem list, plan of treatment, physical therapy treatments, evaluation, health 

promotion and prevention and time management; communication skill for patient education 

and oral presentation about the patient report; express of responsibility with good attitude, 

adaptability and team work under the supervision of the appointed, experienced and licensed 

physical therapist instructors.
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PTE	475	 คลุ่ินิกกายภาพื่บำาบ่ด	5	 3(0-14-7)
	 	 (Clinical	Practice	in	Physical	Therapy	V)
  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 474 คลัินิกกายภาพบำาบัด 4
  ฝัึกปฏิิบัติที่างคลัินิกกายภาพบำาบัด้ในสัถานพยาบาลั  ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่างๆ ที่่�
กำาหนด้ไวใ้นผู้้ป้�วยที่่�มค่วามซึ่บัซึ่อ้นที่างระบบกลัา้มเนื�อแลัะกระด้ก้ ระบบหวัใจ หลัอด้เลัอืด้แลัะระบบ
หายใจ ระบบประสัาที่แลัะผู้้ป้�วยเด้ก็ เพื�อใหเ้กดิ้ที่กัษะในการจดั้การที่างกายภาพบำาบดั้โด้ยองิหลัักฐาน
เชิงประจักษ์ ประกอบด้้วย การสััมภาษณ์ประวัติแลัะการสัืบค้นข้อม้ลัจากเอกสัารที่างการแพที่ย์ การ
ตรวจร่างกาย แลัะสัรุปผู้ลัการตรวจร่างกาย  การสัรุปวิเคราะห์ปัญหา วางแผู้นการรักษา การรักษา
 การประเมินผู้ลั ที่ักษะการสัื�อสัารในการให้คำาแนะนำา แลัะนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วยต่อท่ี่�ประชุม แลัะ
การบริหารจัด้การเวลัา แสัด้งออกถ่งความเป็นมืออาช่พแลัะเจตคติที่่�ด้่ ม่ความเป็นผู้้้นำาแลัะสัามารถ
ปฏิิบัติงานร่วมกับที่่มสัหวิชาช่พ ภายใต้การควบคุมด้้แลัของนักกายภาพบำาบัด้ที่่�ม่ใบประกอบวิชาช่พ
กายภาพบำาบัด้แลัะม่ประสับการณ์ที่างคลัินิก
  Clinical practice in various health care settings in Bangkok and neighboring 
provinces; physical therapy management based on evidence-based practice in patients with 
complicated condition of musculoskeletal system, cardiovascular and respiratory system, 
neurological system and pediatric patient; history taking and review of medical records, phys-
ical examination, data analysis, problem list, plan of treatment, physical therapy treatments, 
evaluation and time management, communication skill for patient education and oral pres-
entation about the patient report; express of professionalism with good attitude, adaptability 
and leadership and work with multidisciplinary team under the supervision of the appointed, 
experienced and licensed physical therapist instructors.

PTE	476	 กายภาพื่บำาบ่ดช่มชน	 3(0-14-7)
	 	 (Community	Physical	Therapy)
  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 373 คลัินิกกายภาพบำาบัด 3
  วิเคราะห์ปัญหาสัุขภาพของชุมชน บที่บาที่ของงานกายภาพบำาบัด้ในด้้านการสัร้างเสัริม
เสัริมสัุขภาพ ป้องกันโรค การด้้แลัรักษา แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพร่างกาย การสัอนวิธ่การรักษาตนเองด้้วย
วิธ่กายภาพบำาบัด้ แลัะการด้ัด้แปลังวัสัดุ้พื�นบ้านมาใช้ในการรักษาแลัะฟั้�นฟ้ัสัมรรถภาพที่างกายฝัึก
ปฏิิบัติการด้้แลัรักษาที่างกายภาพบำาบัด้ แลัะการฟ้ั�นฟ้ัสัภาพร่างกายของคนกลัุ่มต่างๆในชุมชน
ใช้ที่ักษะความเป็นผู้้้ประกอบการ แนวคิด้นวัตกรรม การสัื�อสัารภาวการนำาแลัะการที่ำางานเป็นที่่ม
ในการสัร้างสัรรค์แลัะบริหารจัด้การโครงการเก่�ยวกับสั่งเสัริมสุัขภาพ การป้องกันโรค การด้้แลัรักษา

ที่างกายภาพบำาบัด้ แลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพร่างกายของคนในชุมชน ภายใต้การควบคุมด้้แลัของนัก

กายภาพบำาบัด้ที่่�ม่ใบประกอบวิชาช่พกายภาพบำาบัด้แลัะประสับการณ์
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  Community health problems analysis; physical therapy role in health promotion, 

prevention, treatment and rehabilitation, assigning home programs and modifying the local 

material to use as their treatment and rehabilitation equipment; practice and apply physical 

therapy management, treatment and rehabilitation, use of social entrepreneurship skills, 

innovation concept, communication skill, leadership and teamwork to create and manage 

health promotion project, prevention and rehabilitation for people living in community under 

the supervision of the appointed, experienced and licensed physical therapist instructors.

PTE	477	 การฝึกปฏิิบ่ติงานกายภาพื่บำาบ่ดทั่างการก่ฬา																	 3(0-14-7)

	 	 (Physical	Therapy	Practice	in	Sport)

  วิิชาบังื่คับก่อน : PTE 360 กายภาพบำาบัดที่างื่การกีฬา

  ฝึักปฏิิบัติงานที่างกายภาพบำาบัด้ที่างการก่ฬาในสัถานออกกำาลัังกาย คลิันิกเพื�อการ

ออกกำาลัังกาย ที่่มสัโมสัรก่ฬา หรือสันามแข่งขันที่่�ม่ผู้้้มาใช้บริการที่ั�งบุคคลัที่ั�วไปที่่�ต้องการเสัริมสัร้าง

สัมรรถภาพร่างกายแลัะผู้้้ที่่�ม่การบาด้เจ็บจากการออกกำาลัังกายแลัะก่ฬา  เพื�อสั่งเสัริมทัี่กษะที่าง

กายภาพบำาบดั้ที่างการก่ฬาจำาเพาะในแต่ลัะบุคคลัได้อ้ย่างเหมาะสัม การบริหารจัด้การเวลัา ที่กัษะการ

สัื�อสัารในการให้คำาแนะนำา แลัะนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วยต่อที่่�ประชุม แสัด้งออกถ่งความรับผู้ิด้ชอบแลัะ

เจตคติที่่�ด้่ ม่ความสัามารถในการปรับตัวแลัะที่ำางานเป็นที่่ม ภายใต้การควบคุมของผู้้้ม่ประสับการณ์

  Sport physical therapy practice in field work: fitness center, sport club, on field in 

athletes and general population; improve skills in creating a tailor sport and exercise program,  

time management, communication skill for patient education and oral presentation about the 

patient report; express of professionalism with good attitude, adaptability and leadership and 

work with multidisciplinary team under the experienced supervisor. 

 

  3.1.3.3	หมวดวิชาเลุ่่อักเสัร่	ไม�น้อัยกว�า		 6		หน�วยกิต

   

   เลัือกจากรายวิชาท่ี่�เปิด้สัอนในมหาวิที่ยาลััยรังสิัต หรือเลืัอกจากรายวิชาเลืัอกเสัร่ของ

คณะต่อไปน่� 
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PTS	181			 ศึาสัตร์ความเป็นมน่ษย์	 3(1-4-4)

	 	 (Sciences	of	Humanity)

  ธรรมชาติของมนุษย์กับการเร่ยนร้้ การจ้งใจแลัะพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ักษะพื�นฐาน

ที่่�จำาเป็นในการเร่ยนร้้ แลัะอย่้ร่วมกับผู้้้อื�น ประกอบด้้วย การสัื�อสัารอย่างม่ประสิัที่ธิภาพ การสัร้าง

สััมพันธภาพระหว่างบุคคลั การตระหนักร้้ในตนแลัะการเข้าใจผู้้้อื�น การจัด้การกับอารมณ์แลัะ

ความเคร่ยด้ การคิด้สัร้างสัรรค์ ที่ักษะด้้านการสัื�อสัารสัารสันเที่ศแลัะการร้้เที่่าที่ันสัื�อ  พื�นฐานการ

เคลัื�อนไหวของร่างกายมนุษย์ หลัักการแลัะที่ฤษฎ่เบื�องต้น ลัักษณะ ชนิด้องค์ประกอบ แลัะปัจจัยที่่�ม่

ความเก่�ยวข้องกับการเคลัื�อนไหว

  Nature of human and learning, motivation and human behaviors; basic learning 

skills:  effective communication, interpersonal relationship, self-awareness and empathy; 

coping with emotion and stress; creative thinking; communications, information & media 

literacy; basic of human movement: principle and theory, classification, type, and element 

of the movement; factors affecting human movement.

    

PTE	482	 ธ่รกิจบริการทั่างกายภาพื่บำาบ่ด	 3(1-4-4)

	 	 (Business	Management	in	Physical	Therapy)

  ธุรกิจการบริการที่างกายภาพบำาบัด้ การเข่ยนแผู้นธุรกิจการบริการที่างกายภาพบำาบัด้  

การศ่กษาความเป็นไปได้้ การจัด้ที่ำาการศ่กษานำาร่องโครงการธุรกิจการบริการที่างกายภาพบำาบัด้

  Physical therapy service business: a start-up physical therapy business, feasibility 

study, creating pilot projects of physical therapy service business.

PTE	483	 กายภาพื่บำาบ่ดก่บการชะลุ่อัว่ยแลุ่ะความงาม	 3(1-4-4)

	 	 (Physical	Therapy	for	Anti-aging	and	Aesthetics)

  องค์ความร้้ที่างวิที่ยาศาสัตร์ ที่ฤษฎ่ความชรา กลัไกความชรา การใช้ช่วิตแบบชะลัอวัย 

มอ่ายยุนืแลัะสัขุภาพด้ ่ปอ้งกัน บำาบดั้ ฟั้�นฟ้ั ด้แ้ลัรักษาโรคหรือความผิู้ด้ปกตทิี่่�สืับเนื�องจากความเสัื�อม

ของร่างกายจากอายุท่ี่�เพิ�มข่�นด้้วยวิธ่โภชนบำาบัด้ การออกกำาลัังกาย การเพิ�มประสัิที่ธิภาพของสัมอง 

การฝัึกสัมอง การด้้แลัจิตใจแลัะอารมณ์ การด้้แลัร้ปร่างแลัะผู้ิวพรรณ

  Basic concepts of aging: genetic, hormone, age-dependent diseases; health 

strategies across life span; diet, nutritional assessment, supplements, brain enhancement 

and training, promoting mental and emotional health, skincare and aesthetic approaches.
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หลุ่่กสั่ตรชร่ณ์สั่ขศึาสัตร์
   

 

 1.	 หมวดวิชาศึึกษาทั่่�วไป
	 	 1)		กลุ่่�มทั่่�	1					อั่ตลุ่่กษณ์์มหาวิทั่ยาลุ่่ย	(RSU	Identity)  

RSU	111		 สั่งคมธรรมาธิปไตย	 2(2-0-4)

	 	 (Social	Dharmacracy)

         ความหมายของสัังคมธรรมาธิปไตย สัังคมที่่�เป็นธรรม ความเสัมอภาค เสัร่ภาพ                 

หลัักธรรมาภิบาลั คุณธรรมจริยธรรม จิตสัาธารณะ แลัะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การ

ตระหนักในสิัที่ธ ิหน้าที่่�ของพลัเมือง การใช้ชวิ่ตรว่มกบัผู้้อ้ื�น แลัะการร่วมพัฒนาสัังคม ในด้า้นเศรษฐกิจ 

การเมือง สัังคม 

   Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good govern-

ance; decency; public mind and democracy. Awareness of rights and civic duty. Living with 

others. Social development in terms of economy, politics, society.   

RSU	112	 ก่ฬาเพื่่�อัสั่ขภาพื่	 1(0-2-1)

	 	 (Sports	for	Health)

  ความสัำาคัญของสัุขภาพแลัะสัมรรถภาพร่างกาย ศาสัตร์พื�นฐานของการออกกำาลัังกาย

 การด้้แลันำ�าหนักตัวให้เหมาะสัม ม่ที่ักษะในการออกกำาลัังกายแลัะเลั่นก่ฬา ด้้วยกิจกรรมก่ฬาตาม

ความสันใจหน่�งชนดิ้ก่ฬา จากหลัากหลัายชนิด้ก่ฬาที่่�เปิด้โอกาสัให้เลัอืก สัามารถนำาไปใช้เปน็กจิกรรม

การออกกำาลัังกายเพื�อสัุขภาพสัมรรถภาพแลัะนันที่นาการ ซึ่่�งเป็นพื�นฐานของการม่ลั่ลัาช่วิตที่่�ด้่  เน้น

การปลั้กฝัังที่ัศนคติที่่�ด้่ในการออกกำาลัังกาย

 Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self-control 

for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several 

sports provided, according to their own interest. Ability of applying activities on exercising for 

health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized 

on raising good attitudes towards exercising with activities.
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	 2)		 กลุ่่�มท่ั่�	2				ความเป็นสัากลุ่แลุ่ะการส่ั�อัสัาร	(Internationalization	and	Communication)

            รายวิชาภาษาอังกฤษพื�นฐานที่่�นักศ่กษาจะต้องเร่ยน ด้ังน่� 

  กรณ่ท่ี่� 1 นักศ่กษาที่่�ม่ที่ักษะที่างภาษาอังกฤษระด้ับมัธยมศ่กษาตำ�ากว่าเกณฑ์์ท่ี่�

มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ (ผู้ลัคะแนนสัอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั�งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่ม่

ผู้ลัคะแนน O-NET หรือเกรด้เฉลั่�ยรวมภาษา ต่างประเที่ศ ตำ�ากว่า 3.00) จะต้องเร่ยนวิชา ENL 124 : 

ปรับพื�นฐานภาษาอังกฤษ (English Bridging) แลัะสัอบผู้่านได้้สััญลัักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จ่ง

สัามารถเร่ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื�น ๆ ตามกรณ่ที่่�2 อย่างไรก็ตาม วิชาน่�เที่่ยบเที่่า 3 หน่วยกิต แต่

ไม่นับรวมกับจำานวนหน่วยกิตในโครงสัร้างหลัักสั้ตรระด้ับปริญญาตร่ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้

  กรณ่ที่่�  2 นกัศก่ษาท่ี่�มทั่ี่กษะภาษาอังกฤษส้ังกว่าเกณฑ์์ท่ี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ (ผู้ลัคะแนน

สัอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั�งแต่ 21 คะแนนข่�นไป หรือเกรด้เฉลั่�ยรวมภาษาต่างประเที่ศ

 มากกว่า 3.00 ข่�นไป) สัามารถเริ�มเร่ยน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื�อที่ัศนาโลัก (English for Global 

Exploration) หลัังจากนั�น จ่งสัามารถเร่ยนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริบที่ของเที่คโนโลัย่ การ

บันเที่ิงแลัะการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) นอกจากน่�

ยังสัามารถเลัือกเร่ยนภาษาอังกฤษในระด้ับสั้ง คือ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการที่ำางาน (English at 

Work)   ENL 128: การนำาเสันอผู้ลังานเป็นภาษาอังกฤษ (Presentations in English) แลัะ ENL 129: 

ภาษาอังกฤษสัำาหรับการประชุม (English for Meetings) ได้้    

 

  2.1)	กลุ่่�มวิชาภาษาอั่งกฤษ		

ENL	124			 ปร่บพื่่�นฐานภาษาอั่งกฤษ	 														3(2-2-5)														

	 	 (English	Bridging)

  เงื่่�อนไขรายวิิชา : เป็็นรายวิิชาเตรียมควิามพร้อมสำำาหรับนักศึึกษาที่ี�มีที่ักษะที่างื่ภาษา  

  อังื่กฤษตำ�ากวิ่าเกณฑ์์ที่ี�มหาวิิที่ยาลััยกำาหนด

  ภาษาองักฤษเพื�อปรบัพื�นฐานใหน้กัศก่ษามค่วามร้แ้ลัะความพรอ้มตามเกณฑ์์มาตรฐาน

ที่่�มหาวิที่ยาลััยรังสัิตกำาหนด้ในการเร่ยนวิชาน่� ก่อนเร่ยนวิชาภาษาอังกฤษในกลัุ่มวิชาหลััก ประกอบ

ด้้วยการฟัังบที่สันที่นาแลัะขอ้มล้ัท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในชว่ติประจำาวนั คำาศพัท์ี่ โครงสัรา้งไวยากรณ ์หนา้ท่ี่�ที่าง

ภาษา การอ่านข้อความขนาด้สัั�น แลัะการเข่ยนภาษาอังกฤษระด้ับย่อหน้า

  Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University 

standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short    

dialogs and information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, 

reading short information and writing at a paragraph level.
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ENL	125			 ภาษาอั่งกฤษเพื่่�อัทั่่ศึนาโลุ่ก																											 3(2-2-5)

				 	 (English	for	Global	Exploration)  

  วชิาบงัคบักอ่น : นกัศก่ษาตอ้งสัอบผู้า่น ENL 124 ภาษาองักฤษเพื�อปรบัฐาน หรอืมท่ี่กัษะ

ภาษาอังกฤษสั้งกว่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ให้เร่ยน ENL 125

ที่ักษะภาษาอังกฤษเพื�อการสัื�อสัารท่ี่�ฝัึกแบบพหุทัี่กษะ กลัยุที่ธ์การเร่ยนร้้ภาษา การฝัึกฟััง พ้ด้ อ่าน 

แลัะเข่ยนในการสัื�อสัารข้ามวัฒนธรรม

   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning 

strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication.

ENL	126					ภาษาอั่งกฤษในบริบทั่ขอังเทั่คโนโลุ่ย่	การบ่นเทั่ิงแลุ่ะการอัอักแบบ											3(2-2-5)

									 	 (English	in	TED	-	Technology,	Entertainment,	and	Design)	  

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 125 ภาษาอังื่กฤษเพ่�อที่ัศึนาโลัก                     

  การฟังั พด้้ อ่านแลัะเข่ยนภาษาอังกฤษจากบที่ความแลัะการบรรยายเก่�ยวกบันวตักรรม

ในโลักสัมัยใหม่ กิจกรรมบันเที่ิง ลัะคร ด้นตร่แลัะการออกแบบอาคารสัถานที่่� สัถาปัตยกรรม ความ

งามแลัะสัุขภาพ  สัำานวนภาษาตามบริบที่ของบที่ความ ข้อม้ลั คำาบรรยาย การเลั่าเรื�อง โฆษณา สัื�อ

สัิ�งพิมพ์แลัะข้อม้ลัในอินเที่อร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสันที่นา อภิปรายแลัะแสัด้งความคิด้เห็น

  Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures 

about innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures 

as well as beauty and health. English expressions and vocabulary in context of articles, 

information, description, narration, adverts, mass media and information from the Internet.  

Converse, discuss, and give opinions in English.

  2.2)	กลุ่่�มวิชาภาษานานาชาติแลุ่ะประสับการณ์์ระหว�างประเทั่ศึ

ENL	127	 ภาษาอั่งกฤษในการทั่ำางาน				 3(2-2-5)

	 	 (English	at	Work)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 126 ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี บันเที่ิงื่ แลัะการออกแบบ 

  ศัพที่์ สัำานวน แลัะ การใช้ภาษาอังกฤษที่่�จำาเป็นในการที่ำางานในบริบที่นานาชาติการใช้

ที่กัษะทัี่�งด้า้นการฟัังพ้ด้อา่น แลัะเขย่นเพื�อตดิ้ตอ่ทัี่�งในแลัะนอกหนว่ยงาน ฝักึการสืั�อสัารในการที่ำางาน

 การตดิ้ตอ่นดั้หมาย การสันที่นา แสัด้งความเหน็ในเรื�องท่ี่�เก่�ยวกบังาน การอา่นการฟังัการบรรยายยอ่

ลัืมแลัะนำาเสันอความเห็นในที่่�ประชุม
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 Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function in 

multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate 

in and outside organizations.  Practices in communication in diverse contexts using tech-

nology and personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making 

appointments and arrangements for meetings. Discussions on issues related to their work. 

Listening to briefings, taking notes and report in writing and orally.

ENL	128	 การนำาเสันอัผลุ่งานเป็นภาษาอั่งกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 (Presentations	in	English)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 126 ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี บันเที่ิงื่ แลัะการออกแบบ     

  ภาษาแลัะกลัยุที่ธ์การนำาเสันอ  ลัักษณะของการนำาเสันอผู้ลังานท่ี่�ด้่ การวางแผู้นแลัะ

การนำาเสันอผู้ลังาน การเตรย่มการโด้ยการหาขอ้มล้ัเก่�ยวกบัผู้้ฟั้ังแลัะเรื�องท่ี่�จะนำาเสันอ การเรย่งลัำาด้บั

เนื�อหาที่่�จะนำาเสันอ กลัวิธ่ในการนำาเสันอผู้ลังานโด้ยใช้ภาษาแลัะที่่าที่างท่ี่�เหมาะสัมกับบริบที่ของ

การนำาเสันอแลัะใช้เที่คโนโลัย่ช่วย การประเมินการนำาเสันอผู้ลังานของตัวเองแลัะกลัวิธ่ในการตรวจ

สัอบความก้าวหน้า เพื�อพัฒนาความสัามารถในการนำาเสันอผู้ลังานของตน

  Language and strategies in delivering a good presentation.  Features of an ef-

fective presentation.   Planning and delivering presentations.  Researching for information 

about the audience and the conference topics Organizing information and ideas. Strategies 

in delivering a presentation using contextually appropriate verbal and non-verbal language 

and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering 

presentations.

ENL	129	 ภาษาอั่งกฤษสัำาหร่บการประช่ม	 3(2-2-5)

	 	 (English	for	Meetings)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ENL 126 ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี บันเที่ิงื่ แลัะการออกแบบ 

  ภาษาแลัะกลัวิธ่สัำาหรับการเขา้ประชมุ ลักัษณะของผู้้เ้ข้าประชุมท่ี่�ด้ ่ที่กัษะที่่�จำาเปน็สัำาหรับ

การเขา้ประชมุ ฝักึที่กัษะการฟััง การอา่น แลัะการจด้ประเด้น็ การนำาเสันอความคดิ้เหน็แลัะ  ขอ้โตแ้ยง้ 

การฝัึกการเข้าประชุมในสัถานการณ์เสัมือนจริง

  Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good 

participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. 

Presenting arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.  
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THA	126	 ภาษาไทั่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Thai	Language	for	Communication)

  การใช้ภาษาไที่ย แลัะการพัฒนาทัี่กษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการเขย่นเพื�อ      การ

สัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัอยา่งมป่ระสิัที่ธภิาพ เน้นทัี่กษะการเขย่นท่ี่�ถ้กต้อง ตามมาตรฐานที่ั�งที่างราชการ

แลัะธุรกิจ เพื�อสันองวัตถุประสังค์ด้้านอาช่พแลัะการศ่กษาในระด้ับสั้งต่อไป 

  Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speak-

ing, reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in 

official and business contexts in order to serve higher levels of professional and educational 

purposes.

RSU	127	 ลุ่่ยโลุ่กอัินเตอัร์	 	3(2-2-5)

	 	 (Intercultural	Communication)

  ความที่้าที่ายของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เร่ยนร้้คำานิยามของการสัื�อสัารระหว่าง

วฒันธรรมประเภที่ของวฒันธรรม ปจัจยัของการสัื�อสัารระหวา่งวฒันธรรม เขา้ใจปญัหาการตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรม มิติที่างวัฒนธรรม การสัื�อสัารที่างอวัจนภาษา ภาษาที่่าที่าง การสับตา  การแสัด้งออก

ที่างสัห่นา้ ระยะหา่งระหวา่งบคุคลั การสัมัผู้สัั ปรลักัษณภ์าษา รป้แบบการสัื�อสัาร บรบิที่ คา่นยิม ตลัอด้

จนเข้าใจภาษานานาชาติที่่�สัะที่้อนค่านิยมที่างวัฒนธรรมของชนชาตินั�น ๆ

  Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of 

culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, non-

verbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics, 

paralanguage, types of communication, contexts, values, and understanding international 

languages that reflect       the cultural values of each race.

RSU	128	 ไทั่ยมอังเทั่ศึ	เทั่ศึมอังไทั่ย	 3(2-2-5)

	 	 (Intercultural	Communication	in	Thai	Community)

  เร่ยนร้้การอย้่ร่วมกันในสัังคมของคนไที่ยกับคนต่างชาติ ตระหนักถ่งการจัด้การกับความ

แตกตา่งของสัามญัที่ศัน ์อคตทิี่างชาตพินัธ์ุ ที่ศันคต ิการรบัร้้ การตค่วาม เขา้ใจปัญหาการตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรมแลัะการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ

  Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of 

management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; 

understanding of culture shock, as well as international business communication. 
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RSU	129				สั่�โลุ่กกว้าง	 3(0-35-18)

	 	 (Intercultural	Communication	in	World	Community)

  เรย่นร้ผู้้า่นกจิกรรมโครงงานในรป้แบบตา่ง ๆ  โด้ยอาศยัการเด้นิที่างไปตา่งประเที่ศ ความ

สััมพันธ์ภายใต้บันท่ี่กข้อตกลังความร่วมมือ (MOU) การฝัึกงาน ณ องค์กรในต่างประเที่ศ โครงการ

 Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเด้ินที่างร้ปแบบอื�น ๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝัึก

ประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันอย่างน้อย 10 วัน)

  Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative 

education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of 

exchange trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 

days.)

JPN	101	 ภาษาญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Japanese	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาญ่�ปุ�น แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

JPN	102		 ภาษาญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Japanese	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ป็่�นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารใน

สัถานการณ์ต่าง ๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น  เช่น การเจรจาซึ่ื�อ แลัะขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอ

ความคิด้เห็น

  Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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JPN	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Japanese	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ป็่�นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

                    ภาษาญ่�ปุ�น ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมญ่�ปุ�นในแง่มุมต่าง วัฒนธรรม

         ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศญ่�ปุ�น ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ย

เน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.

CHN	101		 ภาษาจ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Chinese	for	Everyday	Communication	I)

  ภาษาจ่นระด้ับพื�นฐาน เร่ยนร้้คำาศัพที่์ภาษาจ่นอย่างน้อย 200 คำา ศ่กษาสัำานวนแลัะร้ป

ประโยคพื�นฐาน ฝึักการออกเส่ัยงแลัะสันที่นาหัวข้อง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การทัี่กที่าย แนะนำาตัว

  Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic 

sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: 

greeting and introductions.

CHN	102		 ภาษาจ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Chinese	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : CHN 101  ภาษาจำีนเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  คำาศัพที่ภ์าษาจน่เพิ�มเตมิอยา่งนอ้ย 250 คำา ฝักึสันที่นาหวัขอ้ท่ี่�ใชใ้นชวิ่ตประจำาวัน ได้แ้ก่ 

การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

  A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversa-

tions in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.

CHN	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมจ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Chinese	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : CHN 101  ภาษาจำีนเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  พัฒนาที่ักษะภาษาจ่นผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมจ่นในแง่มุมต่าง ๆ เพื�อการ

สัื�อสัารในช่วิต ประจำาวันอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการ

เข่ยน ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
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  The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural 

contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading 

and writing in different situations.

FRN	101				ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	1																									 3(2-2-5)

	 	 (French	for	Beginners	I)			   

  ระบบเสั่ยงภาษาฝัรั�งเศสั ไวยากรณ์พื�นฐาน ศัพที่์แลัะสัำานวนเบื�องต้น เน้นฝัึกที่ักษะ  

การฟััง การพ้ด้ การอ่าน การเข่ยนเพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ในเรื�องที่่�เก่�ยวกับตนเอง

 ครอบครัว สัถานศ่กษา สัิ�งแวด้ลั้อม อาหารแลัะเครื�องด้ื�ม ความสััมพันธ์ระหว่างบุคคลั เวลัาว่างแลัะ    

การพักผู้่อนหย่อนใจ การศ่กษาแลัะอาช่พ การซึ่ื�อขาย สัถานที่่�แลัะการบอกที่ิศที่าง

  French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, 

with focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about 

oneself, family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, 

leisure and recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.

FRN	102	 ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	2	 3(2-2-5)

	 	 (French	for	Beginners	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั�งื่เศึสำสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน 1

  ไวยากรณ ์ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัในระด้บัที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาฝัรั�งเศสัในเรื�อง  ที่่�

เก่�ยวกับลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม    สัร้างความ

สััมพันธ์ ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่าง ๆ ในอด้่ต 

ปัจจุบันแลัะอนาคต  

  Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French 

speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with 

social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs re-

garding various aspects of time: past, present, and future.

FRN	110	 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมฝร่�งเศึสัเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (French	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั�งื่เศึสำสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน 1

  ศัพที่์ สัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคม แลัะวัฒนธรรมของ
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ชาวฝัรั�งเศสั ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวฝัรั�งเศสั อาที่ิ ศิลัปะการรับ

ประที่านอาหารแบบฝัรั�งเศสั วฒันธรรมการด้ื�มไวน ์การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ที่อ่งเท่ี่�ยวในประเที่ศฝัรั�งเศสั 

โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art 

of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with 

an emphasis on listening and speaking in different situations.

ISL	111				 ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1																																				 3(2-2-5)

	 	 (Arabic	for	Everyday	Communication	I)

      ภาษาอาหรบัเพื�อเปน็พื�นฐานการฟััง พ้ด้ อา่นแลัะเขย่น ฝักึการออกเสัย่งแลัะสันที่นาหวัขอ้

ง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การรับโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอก

ที่ิศที่าง 

               Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, 

reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone 

conversation, asking and answering about directions.

ISL	112				 ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2																																												3(2-2-5)

	 	 (Arabic	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

      พัฒนาทัี่กษะแลัะคำาศัพท์ี่ภาษาอาหรับในระดั้บท่ี่�สั้งข่�น ฝัึกสันที่นาหัวข้อท่ี่�ใช้ในช่วิต 

ประจำาวัน  เช่น การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

  Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expres-

sions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating 

in restaurants.

ISL	113		 ภาษาอัาหร่บแลุ่ะว่ฒนธรรมขอังประเทั่ศึในโลุ่กม่สัลุ่ิม	 3(2-2-5)

	 	 (Arabic	Language	and	Culture	in	Muslim	Countries)

  วิิชาบังื่คับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  พฒันาทัี่กษะภาษาอาหรับผู่้านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวฒันธรรมของประเที่ศในโลักมุสัลิัม

ในแง่มมุตา่งๆ เพื�อการสัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัอย่างมป่ระสิัที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟััง  การ

พ้ด้ การอ่าน แลัะการเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
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              The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of 

Muslim countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, 

reading and writing in different situations.

KOR	101		 ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Korean	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว  การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

KOR	102		 ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Korean	for	Everyday	Communication	II)

  วิชาบ่งค่บก�อัน	:	KOR	101		ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1

  การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ ร้ปประโยคพื�นฐาน การฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการ

สัื�อสัารในสัถานการณ์ต่าง ๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น  ได้้แก่ การเจรจาซึ่ื�อ ขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การ

เสันอความคิด้เห็น

  Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing 

on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 

and selling things, job interviewing, and giving opinions.

KOR	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Korean	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลัีเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ภาษาเกาหลั่ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมเกาหลั่ในแง่มุมต่าง ๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศเกาหลั่ ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต  โด้ยเน้น

การฝัึก ที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ในช่วิตประจำาวันที่่�หลัากหลัาย

  The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.
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RUS	101	 ภาษาร่สัเซี่ยสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	 3(2-3-6)

	 	 (Russian	for	Beginners)

  หลัักไวยากรณ์เบื�องต้น เน้นพยัญชนะ สัระ การออกเส่ัยง ระด้ับเสั่ยง คำาศัพท์ี่ท่ี่�จำาเป็น   

ในระด้ับเริ�มต้น

  Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 

pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.

RUS	102		 ภาษาร่สัเซี่ยในช่วิตประจำาว่น	 3(2-2-5)

	 	 (Russian	for	Daily	Life)

  วิิชาบังื่คับก่อน RUS 101 ภาษารัสำเซีียสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน

  คำาศัพที่์แลัะโครงสัร้างภาษารัสัเซึ่่ยที่่�ใช้สัื�อสัารในช่วิตประจำาวันในระด้ับที่่�สั้งข่�น เช่นการ

ที่ักที่าย การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์ การบอกเวลัา การเด้ินที่าง การซึ่ื�อของ

  Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various 

aspects of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking 

and answering about time, traveling, buying and selling things.

RUS	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมร่สัเซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Russian	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิชาบ่งค่บก�อัน	:	RUS	101		ภาษาร่สัเซี่ยสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน

                   ภาษารัสัเซึ่่ย ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมรัสัเซึ่่ยในแง่มุมต่าง ๆ วัฒนธรรม

 ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศที่่�เป็นเจ้าของภาษารัสัเซึ่่ย ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ  การ

ด้ำาเนิน ช่วิต โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Russian language through various aspects of Russian social and cultural 

contexts: culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and 

lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.

SPN	101	 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-3-6)	

		 	 (Spanish	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาสัเปน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว  การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะกายภาพบำำบำัดและเวชศาสตร์์การ์กีฬา Faculty of Physical Therapy and Sport Medicine

  Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-
municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SPN	102	 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-3-6)
	 		 (Spanish	for	Everyday	Communication	II)
  วิชาบ่งค่บก�อัน	:	SPN	101		ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1
  ไวยากรณ์ ศพัท์ี่แลัะสัำานวนภาษาสัเปนในระดั้บท่ี่�ส้ังข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัเปนในเรื�องท่ี่�เก่�ยว
กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเด้นิที่างที่อ่งเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม   สัรา้งความสัมัพันธ์
ระหว่าง บุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่าง ๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน
แลัะอนาคต  
  Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Span-
ish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance 
with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 
regarding various aspects of time: past, present, and future.

SPN	110	 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)
	 	 (Spanish	Language	and	Culture	for	Communication)
  วิิชาบังื่คับก่อน : SPN 101  ภาษาสำเป็นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1
  ศพัที่ ์สัำานวนภาษาสัเปนเบื�องตน้ท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของ   ชาว
สัเปน ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวสัเปน อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่าน
อาหารแบบสัเปน วฒันธรรมการด้ื�มไวน ์การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ที่อ่งเท่ี่�ยวในประเที่ศสัเปน โด้ยเนน้การ
ฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
  Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural 
contexts of communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in 
France: art of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in 
France, with an emphasis on listening and speaking in different situations.

GER	121	 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-3-6)
	 	 (German	for	Everyday	Communication	I)  
  การออกเสั่ยงภาษาเยอรมัน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้
 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว      

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 
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   German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing 

on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, 

leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

GER	122	 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-3-6)

	 	 (German	for	Everyday	Communication	II)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ไวยากรณ์ ศัพที่์แลัะสัำานวนภาษาเยอรมันในระด้ับที่่�สั้งข่�น ฝัึกพ้ด้ภาษาเยอรมันในเรื�อง   

ที่่�เก่�ยวกับลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม สัร้างความ

สััมพันธ์ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่าง ๆ ในอด้่ต 

ปัจจุบันแลัะอนาคต 

  Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in Ger-

man speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

GER110	 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

	 	 (German	Language	and	Culture	for	Communication)  

  วิิชาบังื่คับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศพัที่ส์ัำานวนภาษาเยอรมันเบื�องต้นท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบรบิที่ที่างสัังคมแลัะวฒันธรรมของชาว

เยอรมัน ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวเยอรมัน อาที่ิ ศิลัปะ           การ

รับประที่านอาหารแบบเยอรมัน วัฒนธรรมการด้ื�มเบ่ยร์ การศ่กษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศ

เยอรมันน่ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 

   Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Germany: art of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in 

Germany, with an emphasis on listening and speaking in different situations.

SWD	121	 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-3-6)

	 	 (Swedish	for	Everyday	Communication	I) 

  การออกเสั่ยงภาษาสัว่ด้ิช แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 
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อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว      

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 

  Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SWD 122 ภาษาสัว่ด้ิชเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 2 3(2-3-6)

  (Swedish for Everyday Communication II) 

  วิชาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสัว่ด้ิชเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 1 

  ไวยากรณ์ ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาสัวด่้ชิในระด้บัที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัวด่้ชิในเรื�องที่่�เก่�ยว

กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม สัร้างความสัมัพันธ์

ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่าง ๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน

แลัะอนาคต  

  Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swe-

sish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

SWD	110	 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมสัว่เดนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

	 	 (Swedish	Language	and	Culture	for	Communication) 

  วิิชาบังื่คับก่อน : SWD 121  ภาษาสำวิีดิชเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาสัว่ดิ้ชเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

สัว่เด้น ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวสัว่เด้น อาที่ ิศลิัปะการรบัประที่าน

อาหารแบบสัวเ่ด้น การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศสัวเ่ด้น โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะ

การพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 

  Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Sweden: art of dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.
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VTN	101		 ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Vietnamese	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาเว่ยด้นาม แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง 

พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว  การ

สันที่นา ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

VTN	102		 ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Vietnamese	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : VTN 101  ภาษาเวิียดนามเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่าง ๆ  ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

VTN	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Vietnamese	Language	and	Culture	for	Communication)

  วิิชาบังื่คับก่อน : VTN 101  ภาษาเวิียดนามเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์สัำานวนภาษาเว่ยด้นามเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของ

ชาวเว่ยด้นาม ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถง่มารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวเว่ยด้นาม ได้แ้ก ่ศลิัปะการ

รบัประที่านอาหารแบบเว่ยด้นาม การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ที่อ่งเท่ี่�ยวในประเที่ศเว่ยด้นาม โด้ยเนน้การฝักึ

ที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Vietnam: art of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.
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MLY	101		 ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Malay	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสัย่งภาษามลัาย้ แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักที่กัษะที่ั�ง 4 ด้า้น การฟััง พ้ด้ อา่น

 เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communica-

tive listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

MLY	102		 ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Malay	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : MLY 101  ภาษามลัายูเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

MLY	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมมลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Malay	Language	and	Culture	for	Communication) 

  วิิชาบังื่คับก่อน : MLY 101  ภาษามลัายูเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์ สัำานวนภาษามลัาย้เบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

มลัาย้ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวมลัาย้ ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่าน

อาหารแบบมลัาย้ การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเท่ี่�ยวในประเที่ศมาเลัเซึ่่ย โด้ยเน้นการฝัึกทัี่กษะการฟััง

แลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art 

of dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and 

speaking in different situations.
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BHS	101		 ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Bahasa	Indonesia	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาบาฮาซึ่า แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การทัี่กที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BHS	102		 ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2						 3(2-2-5)

														 (Bahasa	Indonesia	for	Everyday	Communication	II)	       

  วิิชาบังื่คับก่อน : BHS 101  บาฮาซีาอินโดนีเซีียเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพท์ี่แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสืั�อสัาร  ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

BHS	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร						 3(2-2-5)

															 (Indonesia	Language	and	Culture	for	Communication)		      

  วิชาบ่งค่บก�อัน	:	BHS	101		บาฮาซีาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1

  ศพัท์ี่ สัำานวนภาษาฮาซึ่าอนิโด้นเ่ซึ่ย่ เบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรม

ของชาวอนิโด้นเ่ซึ่ย่ขนบธรรมเนย่มประเพณ ่รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวอนิโด้น่เซึ่ย่ อาที่ ิศลิัปะ

การรับประที่านอาหารแบบอินโด้นเ่ซึ่ย่ การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศอินโด้น่เซึ่ย่ โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and 

cultural contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and 

ways of life in Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an 

emphasis on listening and speaking in different situations.
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LAO	101		 ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Lao	for	Everyday	Communication	I)

  การออกเสั่ยงภาษาลัาว แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน

 เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communica-

tive listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

LAO	102		 ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Lao	for	Everyday	Communication	II)

  วิิชาบังื่คับก่อน : LAO 101  ภาษาลัาวิเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพท์ี่แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสืั�อสัาร  ใน

สัถานการณ์ต่าง ๆ  ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

LAO	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Lao	Language	and	Culture	for	Communication)	

  วิิชาบังื่คับก่อน : LAO 101  ภาษาลัาวิเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศพัที่ส์ัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบรบิที่ที่างสัังคมแลัะวฒันธรรมของชาวลัาว

 ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวลัาว ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร

แบบลัาว การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศลัาวโด้ยเน้นการฝึักที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ใน

สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of 

dining; education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking 

in different situations.
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BRM	121		 ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 	 (Burmese	for	Everyday	Communication	I)	

  การออกเสัย่งภาษาพม่า แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝักึทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้า้น การฟังั พ้ด้ อา่น

 เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BRM	122		 ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 	 (Burmese	for	Everyday	Communication	II)	

  วิิชาบังื่คับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่าง ๆ  ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

  Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

BRM	110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 	 (Burmese	Language	and	Culture	for	Communication)	

  วิิชาบังื่คับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน 1

  ศพัท์ี่ สัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของชาวพม่า

ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวพม่า อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร

แบบพม่า การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเที่่�ยวในประเที่ศพม่า โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะ การพ้ด้

ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Myanmar: art of dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.
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  3)	กลุ่่�มทั่่�	 3	 	 	ภาวะผ่้นำาแลุ่ะความร่บผิดชอับต�อัสั่งคม	 (Leadership	and	Social															

Responsibility)

RSU	130	 ศึาสัตร์แห�งร่ก	 3(2-2-5)

	 	 (Sceince	of	Love)

            ความหมาย ความสัำาคญั รป้แบบของความรกั ที่ั�งความรกัในตนเอง ผู้้อ้ื�น ครอบครวั สังัคม

สัิ�งแวด้ลั้อม ตระหนักในการร้้คุณค่าตนเอง แลัะการเคารพผู้้้อื�น ม่ความร้้สั่กรับผู้ิด้ชอบ ใช้พลัังแห่งรัก

สัร้างสัรรค์ช่วิตแลัะสัังคมที่่�ม่ความสัุข

  Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society 

and environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using 

the power of love to create a happy life and society.

RSU	131	 ผ่้นำาการเปลุ่่�ยนแปลุ่ง	 3(2-2-5)

	 	 (Leadership	for	Changes)

  การเสัริมสัร้างแรงบันด้าลัใจจากแนวคิด้แลัะการปฏิิบัติของผู้้้นำาที่างสัังคม ธุรกิจ    แลัะ

การเมือง ด้้วยแนวคิด้  ที่่�ทีุ่กคนสัามารถเป็นผู้้้นำาเพื�อการเปลั่�ยนแปลังได้้ เพื�อหาแนวที่างการพัฒนา

ตนเอง   แนวที่างการพัฒนาชุมชน แลัะสัังคมสั้่ความยั�งยืน   

   Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, 

with the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development 

Community Development And the development for sustainable society.

RSU	132	 การร่้เทั่�าทั่่นการคอัร์ร่ปช่�น	 3(2-2-5)

	 	 (Corruption	Literacy)

               ความหมาย ร้ปแบบ วิธ่การ ของการคอร์รัปชั�น การทีุ่จริตเชิงนโยบาย ผู้ลัประโยชน์ที่ับ

ซึ่อ้น การใชอ้ำานาจในที่างไมเ่หมาะสัม ศก่ษาความสัลัับซึ่บัซึ่อ้นแลัะเชื�อมโยงของการคอรรั์ปชั�นระหวา่ง 

มิติที่างการเมืองแลัะสัังคม จากกรณ่ศ่กษาการทีุ่จริตคอร์รัปชั�นในสัังคมไที่ย แลัะต่างประเที่ศ ปลั้กฝััง

จิตสัำาน่กในการไม่นิ�งเฉยต่อการทีุ่จริตคอร์รัปชั�น

  Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use 

of power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social         

dimension through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of 

not being silent about corruption.
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RSU	133				ศึาสัตร์พื่ระราชา																																																															 3(2-2-5)

	 	 (King	Bhumibol	Adulyadej’s	Philosophy)

              ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพ่ยงของพระบาที่สัมเด้จ็พระเจา้อย่้หวัรัชกาลัท่ี่� 9 การร้จ้กัพ่�งตนเอง 

การเขา้ใจชวิ่ตแลัะสังัคม การวิเคราะหค์วามสัมัพนัธใ์นครอบครัว ชมุชน สังัคม แลัะโลัก     ในมิต ิสังัคม

 เศรษฐกิจ แลัะการเมือง โด้ยประสัานการเร่ยนร้้จากช่วิตจริงนอกห้องเร่ยนเพื�อการประยุกต์ใช้ในการ

ด้ำาเนิน ช่วิตที่่�ม่ความสัุขแลัะยั�งยืน    

  Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 

Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world 

relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real 

life outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.                   

  

RSU	134	 กฎหมายต้อังร่้	 3(2-2-5)

	 	 (Legal	Awareness)

  ความหมายแลัะคณุคา่ของรฐัธรรมนญ้ กลัไก แลัะการบงัคบัใชข้องกฎหมาย     กฎหมาย

แพ่ง เก่�ยวกับเรื�องบุคคลั ที่รัพย์สัิน นิติกรรม สััญญา ลัะเมิด้ ครอบครัว แลัะมรด้ ที่่�ม่ความสัำาคัญต่อ

การด้ำาเนินช่วิตตั�งแต่เกิด้จนตาย  แลัะกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่่�เก่�ยวกับความผู้ิด้แลัะโที่ษ โด้ย

กำาหนด้ผู้้ก้ระที่ำาผู้ดิ้จะได้รั้บโที่ษตามที่่�กฎหมายกำาหนด้   เข้าใจแลัะวิเคราะห์กฎหมายผู่้านกรณ่ศก่ษา

ที่่�เปน็ประเด้น็ปญัหาในสังัคม เพื�อหาที่างแกป้ญัหาโด้ยใชก้ฎหมายเปน็เครื�องมอืได้อ้ยา่งเหมาะสัมตอ่

สัถานการณ์จริงที่่�เกิด้ข่�นต่อช่วิต

  Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the 

law. Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important 

to life from birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. 

The offender will be punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by 

studying case studies such as family and social issues.

RSU	135		 การอัอักแบบช่วิตแลุ่ะสั่งคมแห�งความสั่ข																									 3(2-2-5)

												 (Happy	Life	and	Society	Design)

  นิยามความสุัข ประเภที่ของความสุัข กระบวนการคิด้เชิงออกแบบ กระบวนการคิด้  เชิง

อนาคต การออกแบบช่วิตท่ี่�ม่ความสุัข การออกแบบสัังคมแห่งความสุัข การออกแบบนโยบายความสุัข

  Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy 

life design Happy society design Happy policy design 
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 4)		 กลุ่่�มทั่่�	4					ศึิลุ่ปะแลุ่ะว่ฒนธรรม	(Arts	and	Culture)  

  

RSU	140	 ช่วิตในต�างแดนก่บการสั่�อัสัารข้ามว่ฒนธรรม	 3(0-35-18)

	 	 (Intercultural	Communication	through	Overseas	Experiences)	 

  การเรย่นร้้อาชพ่ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชว่ติ ผู้า่นกิจกรรมโครงงานในรป้แบบต่าง ๆ  โด้ย

อาศัยการเด้ินที่างไปต่างประเที่ศ การแลักเปลั่�ยนแลัะสัร้างความสััมพนัธภ์ายใต้บันที่่กข้อตกลังความ

รว่มมือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเที่ศหรือการเดิ้นที่างร้ปแบบอื�น ๆ  ท่ี่�ได้รั้บความเห็นชอบจากคณะ

 (การฝัึกประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันไม่น้อยกว่า 6 สััปด้าห์)

  Project-based activities to gain language communication experience, intercultural 

cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according 

to  the agreements written in the MOU; connections in organizations in foreign countries or 

other kinds of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less 

than 6 weeks.)

RSU	141	 สั่มมนาประสับการณ์์ต�างแดน	 3(3-0-6)

	 	 (Seminars	in	Overseas	Experiences)

            การวิเคราะห์แลัะการตรวจสัอบหาความจริงในหัวข้อน่าสันใจเก่�ยวกับภาษาแลัะ

วฒันธรรมในแงม่มุตา่ง ๆ  โด้ยการนำาประเด้น็ที่่�พบจากการเร่ยนหรอืฝักึปฏิิบตังิานในตา่งประเที่ศ   หรอื

หนว่ยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ยมาอภิปราย  แลัะเลัอืกประเด็้นท่ี่�น่าสันใจท่ี่�ได้รั้บมาจากการเดิ้นที่าง

ไปตา่งประเที่ศ หรือจากการฝักึงานในบรษัิที่ข้ามชาตท่ิี่�เปดิ้ด้ำาเนินการในประเที่ศไที่ยมาศก่ษาแลัะเรย่น

ร้้ร่วมกันผู้่านที่างการนำาเสันอ อภิปราย ในร้ปของการสััมมนา

  Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various 

aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or 

from working in Thailand-based foreign organizations through seminars.

RSU	142	 ศึาสัตร์แลุ่ะศึิลุ่ป์แห�งการดำาเนินช่วิต	 3(3-0-6)

	 	 (Sciences	and	Arts	of	Living)

  การใช้ช่วิตอย่างสัร้างสัรรค์เพื�อเข้าใจความหมายแลัะคุณค่าของช่วิต ปัจจัยท่ี่�ม่อิที่ธิพลั

ตอ่การใช้ชวิ่ตอย่างสัรา้งสัรรค์ เรย่นร้ก้ารใช้เหตผุู้ลัท่ี่�สัรา้งสัรรค์แลัะการคิด้เชงิบวก ร้ปแบบการด้ำาเนนิ

ช่วิตอย่างม่ความสัุขแลัะการสัร้างจิตสัำาน่กต่อการพัฒนาสัังคม
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  Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting 

creative lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness 

toward social development. 

RSU	143	 ปทั่่มธาน่ศึึกษา																																																																								3(3-0-6)

	 	 (Pathum	Thani	Study)

   ประเด้็นท่ี่�น่าสันใจเก่�ยวกับจังหวัด้ปทุี่มธาน่แบบสัหวิที่ยาการ ในมิติประวัติศาสัตร์

ภ้มิศาสัตร์ ระบบนิเวศ อัตลัักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรม ภ้มิปัญญาที่้องถิ�น 

  Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: his-

tory, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.

RSU	144	 คนต้นแบบ				 3(3-0-6)

	 	 (Idol	Studies)

  ประเด็้นด้า้นประวัตศิาสัตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสันา วถ่ิชวิ่ต ความคิด้ความเชื�อ      ผู้า่น

บุคคลัท่ี่�น่าสันใจ เพื�อวิเคราะห์หลัักการ แนวคิด้ วิธ่การด้ำาเนินช่วิต ความสััมพันธ์กับบริบที่สัังคม 

การนำามาปรับใช้เพื�อพัฒนาคุณภาพช่วิตของตนแลัะสัังคม

  History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected 

role models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with 

social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person 

and society.

         

RSU	145	 สั่�อัสัะทั่้อันช่วิต		 	3(3-0-6)

	 	 (Life	Reflection	through	Media)

  ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ช่วิต ความคิด้ความเชื�อผู้่าน

สัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ อาที่ิ เพลัง ภาพยนตร์ ลัะคร สัารคด้่ วรรณกรรม งานศิลัปะแขนงต่าง ๆ

  Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through 

media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.

RSU	146		 ร่้ทั่่นโลุ่ก		 	3(3-0-6)

	 	 (World	Society	Awareness)

  สัถานะแลัะบที่บาที่ของประเที่ศไที่ยที่างด้้านเศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรมใน

บริบที่โลัก สัมัยคริสัต์ศตวรรษที่่� 21 ยุที่ธศาสัตร์ประเที่ศไที่ย ณ ปัจจุบัน แลัะแนวโน้มในอนาคต
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  Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture 

in global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends. 

RSU	147		 ความเป็นไทั่ย		 	3(2-2-5)

	 	 (Thainess)

  เรย่นร้้ความหมายของคำาวา่ “ไที่ย”  เอกลัักษณ์แลัะความเป็นไที่ย  คา่นิยมแบบไที่ย  ความ

เชื�อ ประเพณ่ แลัะพิธ่กรรม วรรณกรรม/วรรณคด้่ไที่ยที่่�สัะที่้อนความเป็นไที่ยได้้ชัด้เจน รวมถ่งเข้าใจ

วัฒนธรรมไที่ยด้้านต่าง ๆ อาที่ิ  มารยาที่  การแต่งกาย  อาหาร  การลัะเลั่น ความเป็นไที่ยในสัายตา

ชาวโลัก

  Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai con-

ventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting 

Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress 

code, foods, Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world 

outside.

                

RSU	148		 ไทั่ยในสั่�อั																																																																																	3(2-2-5)	

	 	 (Thai	Dimension	in	Media)

  ภาษากับความคิด้ รป้แบบการใช้ภาษาในสืั�อ การสัะท้ี่อนภาพความคิด้ผู่้านภาษา ความ

หมายแลัะ ประเภที่ของสัื�อ ลักัษณะของสัื�อประเภที่ต่าง ๆ   เร่ยนร้อ้งคป์ระกอบของสืั�อ หนา้ท่ี่�ของสืั�อตอ่

สังัคม ศก่ษาความสัมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัความคดิ้ ศก่ษาการใชภ้าษา คา่นยิม แลัะภาพสัะที่อ้นผู้า่น

สัื�อประเภที่ต่าง ๆ ฝัึกวิเคราะห์กรณ่ศ่กษา การสัื�อความคิด้ผู้่านภาษาจากสัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ

  Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts 

through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, com-

ponents of media, media rights and responsibilities towards society; relationship between 

media and thoughts, language usage, values as reflected through media forms;  analysis of 

idea expression through media as case studies.

 

RSU	149	 ว่ฒนธรรมวิจ่กษ์	 3(2-2-5)

	 	 (Cultural	Appreciation)                                                  

  วิเคราะห์องค์ประกอบที่างวัฒนธรรมศิลัปะ การแสัด้ง ความเชื�อความศรัที่ธา ศ่กษา

ปรากฏิการณ์ร่วมสัมัย โครงสัร้างแลัะพลัังอำานาจของวัฒนธรรม ที่ั�งระดั้บสัังคม ระดั้บภ้มิภาคแลัะ

ระด้ับสัากลั เพื�อหาแนวที่างคงอย้่การสัืบสัานต่อยอด้วัฒนธรรมแบบนำาสัมัย สัร้างจิตสัำาน่ก ตระหนัก
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ถ่งความสัำาคัญแลัะเคารพการอย้่ร่วมกันบนความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรมในสัังคม

 Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary 

phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level 

to find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise 

awareness of   the importance and respect of coexistence in our society based on cultural 

diversity. 

RSU	240		 ศึิลุ่ปะการทั่ำางานต�างว่ฒนธรรม																																					 3(2-2-5)

	 	 (Arts	of	Working	with	Foreigners)

  ขอ้มล้ัสัำาคญัในการที่ำางาน ที่ั�งในด้้านของคนไที่ยที่่�ที่ำางานในต่างแด้น หรือคนไที่ยที่่�ที่ำางาน

กับหน่วยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ย เข้าใจกฎระเบ่ยบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง เร่ยนร้้แนวโน้ม

อปุสังคข์องตลัาด้แรงงาน ประเภที่ของหนว่ยงาน บรษิทัี่ท่ี่�ตอ้งการพนกังานตา่งชาต ิจนเขา้ใจเที่คนคิท่ี่�

จำาเป็นในการที่ำางานกับชาวต่างชาติ ตลัอด้จนเข้าใจวัฒนธรรมที่่�หลัากหลัาย วิถ่ช่วิตของชาวต่างชาติ 

มารยาที่สัังคม ข้อห้ามแลัะข้อควรปฏิิบัติ

  Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and 

those working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related require-

ments; learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring 

foreign employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse 

cultures, lifestyle of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.

  

RSU	241	 วิถี่อัาเซี่ยน	1				 	3(2-2-5)

	 	 (Introduction	to	Passage	to	ASEAN:	P2A1) 

  ความเป็นมาแลัะการก่อตั�งของเครือข่ายหรือสัมาคมP2A ความร้้เบื�องต้นเพื�อการเตร่ยม

ตวักอ่นการเดิ้นที่างในกลัุม่ประเที่ศอาเซึ่ย่น (พ่ท้ี่เอ) ในเรื�องของวัฒนธรรม สัภาพสัังคม ชวิ่ตความเป็น

อย้่ของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศของเครือข่ายพ่ที่้เอ สัิ�งที่่�ผู้้้เร่ยนคาด้หวังจากการเด้ินที่างไม่ว่าจะเป็น  ใน

สั่วนของค่าใช้จ่าย เสั้นที่างแลัะพาหนะ ระยะเวลัาในการเด้ินที่าง ที่่�พัก อาหารแลัะมื�ออาหาร กิจกรรม

 บริการแลัะการด้้แลัท่ี่�พ่งได้้รับระหว่างการเดิ้นที่าง ประโยชน์ที่่�จะได้้รับ เว็บไซึ่ต์พ่ที่้เอสัำาหรับศ่กษา

ข้อม้ลัเพิ�มเติม  แนวที่างการเตร่ยมตัวก่อนการเด้ินที่างอย่างถ้กวิธ่ 

              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or 

Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN 

(P2A):  culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expecta-
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tions: expenses, route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and 

meals, activities, service and care received during the journey, benefits of taking the trip; 

P2A Website for more information and self-preparation before traveling in the journey with 

P2A network; guidelines for proper preparation before taking the journey.

RSU	242		 วิถี่อัาเซี่ยน	2	 3(2-2-5)

	 	 (Passage	to	ASEAN	Experiences:	P2A2)

  เป็นร้ปแบบหน่�งของโปรแกรมแลัะกิจกรรมท่ี่�จัด้ไว้เพื�อให้บริการผู้่านที่างสัมาคม P2A 

ผู้้้เร่ยนต้องลังที่ะเบ่ยนแลัะเข้าม่สั่วนร่วมในการเด้ินที่างขั�นตำ�าอย่างน้อย 10 วันเพื�อเด้ินที่างไปยัง 3 

ประเที่ศ เพื�อนบ้านในกลัุ่มอาเซึ่่ยน โด้ยการรับรองของมหาวิที่ยาลััยสัมาชิกในเครือข่ายกลัุ่มประเที่ศ

อาเซึ่่ยน ผู้้้เร่ยนจะได้้ร่วมกิจกรรมแลัะเร่ยนร้้เก่�ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาษา วัฒนธรรม ค่า

นิยม ช่วิตความเป็นอย่้ พฤติกรรม แลัะความเชื�อของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศ โด้ยม่วัตถุประสังค์ เพื�อ

การสัร้างความเข้าใจแลัะความสััมพันธ์อันด้่ระหว่างสัังคมอาเซึ่่ยน เมื�อกลัับจากการเดิ้นที่างผู้้้เร่ยน

ต้องที่ำาการนำาเสันอประสับการณ์ผู้่านการนำาเสันอแลัะอภิปรายหน้าชั�นเร่ยนเป็นการประเมินความร้้ 

ประสับการณ์ แลัะผู้ลัสััมฤที่ธิ�ที่่�ได้้จากการเด้ินที่าง

  A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member 

University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three 

ASEAN member states which are sponsored and accommodated by P2A member universi-

ties; students also participate in activities and learn about factors influencing on language, 

culture, value, life-style, behavior and people’s belief in order to make good perception among 

ASEAN community; after  the journey, each individual student is requested to present and 

share his/her experience in order to have his/her knowledge, experience, and achievement 

evaluated.

RSU	243		 ความสัร้างสัรรค์ในงานศึิลุ่ป์	 3(2-2-5)			

		 	 (Creativity	in	the	Arts)

  พื�นฐานงานศิลัปะท่ี่�สัำาคญัในด้า้นมนุษยศาสัตร์ ที่ศันศิลัป ์สัถาปัตยกรรม เพลัง  แลัะศิลัปะ

การแสัด้ง  สัำารวจค่านิยมแลัะความสันใจในการพัฒนางานศิลัป์ แลัะวัฒนธรรมจากที่ั�วโลัก ศ่กษาร้

งานศิลัปะแลัะสัื�อท่ี่�หลัากหลัายร้ปแบบผู่้านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสัด้งผู้ลังานศิลัป์ การ

เข่ยน บที่วิจารณ์ แลัะการจัด้โครงการที่่�สัร้างสัรรค์

  An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts,        

architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are 
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reflected in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and 

media explored as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical 

writing, and creative projects.

 5)  กลัุ่มที่่� 5     ผู้้้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

RSU	150				การจ่ดการเชิงสัร้างสัรรค์																																																																3(2-2-5)

														 (Creative	Management)

  แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่การจัด้การ การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิง

สังัเคราะห์ แลัะการคิด้เชิงสัร้างสัรรค์ ความหมายของการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์ การจัด้การรป้แบบต่าง 

ๆ ผู้า่นกรณ่ศก่ษา การวางแผู้นการจดั้การเชงิสัรา้งสัรรคแ์ลัะการฝักึปฏิบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย

การเร่ยนร้้

              Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, 

and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management 

Style. Study through case studies and practice to achieve the learning target. 

 

RSU	151			 ประสับการณ์์จากการสัตาร์ทั่อั่พื่แลุ่ะการเป็นผ่้ประกอับการธ่รกิจ														3(1-4-4)

															 (Startup	and	Entrepreneurship	Experiences)			       

  ความหมายของธุรกิจสัตาร์ที่อัพ สัตาร์ที่อัพแบบด้ั�งเด้ิมแลัะสัตาร์ที่อัพในยุคปัจจุบัน       

การวิเคราะห์โอกาสัที่างธุรกิจ การเลัือกใช้เที่คโนโลัย่ที่่�เหมาะสัม  การออกแบบสัตาร์ที่อัพหรือธุรกิจที่่�

ตนเองสันใจแลัะที่ำาได้้จริง กิจกรรมที่่�จำาเป็นสัำาหรับธุรกิจสัตาร์ที่อัพ กฎหมายแลัะระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง  

การจัด้หาทีุ่นหรือผู้้้สันับสันุน

  Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern 

times. Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup, business 

design and self-interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. 

Seeking for Financing or Sponsorship.

RSU	152		 การคิดนอักกรอับ	 	3(2-2-5)

	 	 (Lateral	Thinking)

  ถอด้รหัสัคิด้ หลักัการใหม่  แนวคิด้ใหม่  มติทิี่างจริยธรรมแนวใหม่ที่างสังัคม การให้ความ

ร้้แลัะการนำาเสันอความจริงในแนวใหม่  การสัร้างที่่มนักนวัตกรรมที่างสัังคมยุคใหม่  สัร้างความกลั้า

หาญในการตอบโจที่ยท์ี่างสังัคมอยา่งมห่ลักัการสัอด้คลัอ้งกบัแนวคดิ้แลัะมติทิี่างจรยิธรรมในแนวใหม่ 
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สัามารถนำาเสันอความร้ใ้หมท่่ี่�นำาไปใชไ้ด้จ้รงิในชว่ติ การที่ำางาน  แลัะแบง่ปนัหลักัการแลัะแนวคดิ้ใหม่

ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลัน์ เพื�อเผู้ยแผู้่ความร้้สั้่สัังคม

  Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension 

of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with 

the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing 

of new workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new 

knowledge to society through social media. 

RSU	153				ผ่้ประกอับการไลุ่ฟ์์สัไตลุ่์																																																	 3(2-2-5)	

	 	 (Lifestyle	Entrepreneurship)

   กระบวนการคิด้เชิงออกแบบโด้ยม่มนุษย์เป็นศ้นย์กลัาง กระบวนการคิด้เชิงอนาคต  การ

เป็นผู้้้ประกอบการ จิตวิที่ยาบุคลัิกภาพ กิจการเพื�อสัังคม

  Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneur-

ship. Personality Psychology. Social enterprise.

RSU	154	 แนวคิดการประกอับการในย่คเศึรษฐกิจดิจิทั่่ลุ่	 3(3-0-6)

	 	 (Entrepreneurship	Concept	in	Digital	Economy)

  การเปลั่�ยนแปลังที่างเที่คโนโลัย่ สัังคม เศรษฐกิจ แลัะการสัื�อสัาร  การประกอบการ

แนวคิด้พื�นฐานที่างเศรษศาสัตร์  อุปสังค์  อุปที่าน  กลัไกราคา  ตลัาด้ผู้ลัผู้ลัิต  ตลัาด้ปัจจัยการผู้ลัิต  

โครงสัร้างตลัาด้  ปัจจัยการผู้ลัิต  การผู้ลัิต  ต้นทีุ่น  รายรับ กำาไร  ภาษ่  งบประมาณรัฐบาลั นโยบาย

การคลััง  สัถาบันการเงิน  เงินเฟั้อ  อัตราด้อกเบ่�ย  ม้ลัค่าเงินตามเวลัา  นโยบายการเงิน  อัตราแลัก

เปลั่�ยน  การลังทีุ่น  การระด้มทีุ่น  การค้าระหว่างประเที่ศ  รายได้้ประชาชาติ  แลัะปัญหาเศรษฐกิจ 

ในยุคเศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั

  Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, 

basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor 

market, market structures, factors of production, production, costs, revenues, profits, taxes, 

government budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of 

money, monetary policy, exchange rate, investment, fundraising, international trade, national 

income, and economic problems in digital economy. 
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  6)		กลุ่่�มทั่่�	6					ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจิทั่่ลุ่	(Digital	Media	Literacy)

RSU	160	 ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจิทั่่ลุ่	 3(2-2-5)

	 	 (Digital	Media	Literacy)

  นยิามความรอบร้้เรื�องสัื�อด้จิทิี่ลัั  ความเป็นพลัเมืองยคุด้จิทัิี่ลั  เรย่นร้้การใชเ้ที่คโนโลัย่แลัะ

เครื�องมือด้ิจิที่ัลัในการสัื�อสัาร  การเข้าถ่ง  การแลักเปลั่�ยน  การใช้สัื�อด้ิจิที่ัลัอย่างร้้เที่่าที่ันบนพื�นฐาน

ของความรับผู้ิด้ชอบที่างกฎหมายแลัะจริยธรรมที่างการสืั�อสัาร ความคิด้เชิงวิพากษ์ต่อกรณ่ศ่กษาท่ี่�

เป็นประเด็้นข้อโต้แย้งเก่�ยวกับความน่าเชื�อถือของสัารสันเที่ศ การประเมินคุณค่าสัารสันเที่ศจากสัื�อ

ด้ิจิที่ัลัเพื�อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสัมในช่วิตประจำาวัน

  Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital 

technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media 

knowingly based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on 

controversial case studies regarding reliability of information. Valuation of information from 

digital media for proper application in daily life.

RSU	161	 การอัอักแบบแลุ่ะผลุ่ิตสั่�อัดิจิทั่่ลุ่	 3(2-2-5)

	 	 (Design	and	Production	of	Media)

  การสัร้างแนวคิด้เพื�อการผู้ลัิตเนื�อหาผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั  การวิเคราะห์กลัุ่มเป้าหมาย    การ

วางแผู้น สัร้างสัรรค์ผู้ลังานผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั การผู้ลัิตแลัะการเผู้ยแพร่สั้่สัาธารณชนอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ

   Concept development for digital content; target audience analysis; production 

process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.

  7)		กลุ่่�มทั่่�	7		หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์	(Essence	of	Science)		

RSU	170	 หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์	 3(2-2-5)

	 	 (Essence	of	Science)

  ศ่กษาภาพรวมวิวัฒนาการวิที่ยาศาสัตร์จากอด้่ตถ่งปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิด้การตั�ง

สัมมตฐิานเพื�อนำาไปสั้ก่ารค้นคว้า การที่ด้ลัองหาคำาตอบ โด้ยใชห้ลักัการที่างวิที่ยาศาสัตร ์คณิตศาสัตร์

 แลัะเที่คโนโลัย่ที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิสั้จน์แนวความคิด้ตามสัมมติฐานที่่�วางไว้ แลัะเสันอแนวที่างพัฒนา

ต่อไปในอนาคต

  Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage 

the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying 
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scientific principles, mathematics and related information technology in order to prove the 

concept based on the formulated hypothesis, and propose possible future development.

RSU	171	 วิถี่สั่ขภาพื่ด่ม่สั่ข	 3(2-2-5)

	 	 (Healthy	Life-Styles)

  กระบวนทัี่ศน์ด้้านสุัขภาวะ การรอบร้้ด้้านสุัขภาวะการเปล่ั�ยนแปลังของสัังคมโลัก                    

การด้้แลั แลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาวะที่ั�งที่างด้้านร่างกาย จิตใจแลัะจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้

ยาในช่วิตประจำาวัน การปฐมพยาบาลัเบื�องต้นแลัะช่วยช่วิตขั�นพื�นฐาน

  Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-be-

ing enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic 

life support.

RSU	172	 ช่วิตทั่่�เป็นมิตรก่บสัิ�งแวดลุ่้อัม	 3(2-2-5)

	 	 (Environmental	-friendly	Life)

  การเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่ั�งระด้ับชุมชนแลัะระด้ับโลัก ที่่�สั่งผู้ลักระที่บต่อการด้ำาเนิน

ช่วิตมนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาแลัะการใช้ช่วิตท่ี่�เป็นมิตรกับสัิ�งแวด้ลั้อมแลัะสัังคมโลัก  การรับมือ

                   การปรับตัวสัถานการณ์ของการเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่่�วิฤตในปัจจุบัน การน้อมนำา

แนวคิด้หลัักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ่ยงเพื�อจดั้การที่รัพยากรธรรมชาติแลัะสิั�งแวด้ล้ัอมท่ี่�เหมาะสัม  

ต่อการด้ำาเนินช่วิต

  Changes of environment at both the community and global levels that influence 

people ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes 

and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to 

appropriately handle national resources and environment in the living processes.

RSU	173	 โภชนาการสัร้างเสัริมสั่ขภาพื่	 3(2-2-5)

	 	 (Nutrition	and	Health	Promotion)

  คำาจำากัด้ความของอาหาร  สัารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภที่แลัะบที่บาที่ของ

สัารอาหารแต่ลัะชนิด้แลัะความสััมพันธ์กับการเกิด้โรคต่าง ๆ   ปริมาณความต้องการสัารอาหารแต่ลัะ

ชนิด้ที่่�ร่างกายควรได้้รับในประจำาวัน ด้ัชน่มวลัรวมของร่างกาย ความต้องการแลัะการใช้พลัังงานใน

แต่ลัะวัน พลัังงานท่ี่�ร่างกายต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกกำาลัังกาย                             

ภาวะทีุ่พโภชนาการ การควบคุมนำ�าหนักตัว ภาวะผู้ิด้ปกติที่างเมตาโบลัิสัม โภชนาการในภาวะต่างๆ 
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แลัะ การใช้อาหารร่วมในการบำาบัด้โรคต่าง ๆ  เที่คโนโลัย่อาหาร พืชจ่เอ็มโอ ความปลัอด้ภัยแลัะ

สัุขาภิบาลัอาหาร สัารพิษแลัะเชื�อโรคที่่�ปนเป้�อนมาในอาหาร

 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each nutri-

ents and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass Index 

(BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutritional 

status; exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several 

physiological conditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food sanitation, 

natural food toxins and food-borne diseases.

RSU	174		 การอัอักแบบสัร่ระ	 3(2-2-5)

				 		 (Physical	Body	Design)

  ร้ปแบบแลัะความหลัากหลัายของการฝัึกด้้วยแรงต้านเพื�อการเสัริมสัร้างแลัะกระชับ

กลั้ามเนื�อ การใช้อุปกรณ์แลัะไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื�อเป็นการเสัริมสัร้างแลัะลัด้กระชับสััด้สั่วน

ของรา่งกาย รวมถ่งการวางแผู้นแลัะสัรา้งโปรแกรมการฝักึด้ว้ยแรงตา้นท่ี่�เหมาะสัมใหก้บัที่กุเพศที่กุวยั 

Types and variety of resistance training for muscle building and firming. Using equipment and 

not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve planning 

and designing resistance training appropriate program for all ages.

  8)	กลุ่่�มทั่่�	8		อัาร์เอัสัย่	มาย-สัไตลุ่์	(RSU	My-Style)

RSU	180	 ร่งสัิตมาย-สัไตลุ่์	 3(1-4-4)

	 	 (RSU	My-Style)

  การพัฒนาตนเอง การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสัังเคราะห์แลัะ

การคดิ้เชงิสัรา้งสัรรค ์การตั�งเป้าหมาย การวางแผู้นงาน การฝักึปฏิิบตังิานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายการ

เร่ยนร้้ จากกิจกรรมสัร้างสัรรค์ที่่�นักศ่กษาสันใจในมหาวิที่ยาลััยรังสัิต

                   Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Defini-

tion of Creative Management. Variety of Management Style. Study through case studies and 

practice to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest 

within Rangsit University. 
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RSU	181	 น่นทั่นาการ	 3(2-2-5)

	 	 (Recreation)

  ร้ปแบบแนวคิด้ แลัะประโยชน์ของแต่ลัะกิจกรรม เพื�อนำาไปใช้ให้เหมาะสัม สัามารถ

ออกแบบกิจกรรมเสัริมสัร้างประสับการณ์ด้้านต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิด้ประสัิที่ธิผู้ลัสั้งสัุด้สัอด้คลั้อง

กับแต่ลัะสัภาวการณ์

  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities In order to reach maximum quality that fits best in each situation.

RSU	182	 การพื่่ฒนาความสัามารถีพื่ิเศึษ	 3(2-2-5)

	 	 (Talents	Development)	

  การพัฒนาความสัามารถพิเศษ ในด้้านการเป็นนักพ้ด้ พิธ่กร ผู้้้ประกาศข่าว นักแสัด้ง นัก

ร้อง นักด้นตร่ ช่างภาพ ศิลัปิน นักเต้น   เพื�อฝัึกที่ักษะ ด้่งศักยภาพ พรสัวรรค์ สั้่การเป็นมืออาช่พ

  Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor, Singer, 

Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and 

practice the professional approach.

RSU	183	 การปฏิิบ่ติงานช�างด้วยตนเอัง	 3(2-2-5)

	 	 (D.I.Y.)

  กลัไกการที่ำางานของสัิ�งของเครื�องใช้ในช่วิตประจำาวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา  คิด้ค้นสัิ�ง

ประด้ิษฐ์ใหม่ โด้ยการลังมือที่ำาให้ร้้จริง ให้งานสัร้าง ซึ่่อม แก้ไขเป็นเรื�องง่ายสัามารถที่ำาได้้ด้้วยตนเอง

  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities in order to reach maximum quality that fits best in each situation

RSU	184			 คนต�างร่�นในสั่งคมสั่งว่ย	 3(2-2-5)	

	 	 (Cross	Generations	in	Aging	Society) 

  การเตร่ยมตัวสัำาหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสั้่วัยสั้งอายุ แลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ของ

ประเที่ศไที่ย แลัะสังัคมโลัก เขา้ใจแนวคดิ้สัง้วยัเชงิรุก (Active Aging) ซึ่่�งเปน็กรอบแนวนโยบายท่ี่�สัรา้ง

โด้ยองค์การอนามัยโลัก ท่ี่�มุ่งเน้นในด้้านสัุขภาพกายแลัะจิตท่ี่�ด้่ การม่ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจแลัะ

ครอบครัว แลัะการม่สั่วนร่วมในสัังคม เพื�อให้ผู้้้สั้งอายุ แลัะคนต่างรุ่นได้้อย้่ร่วมกันอย่างม่ความสัุขใน

สัังคมสั้งวัยแลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ในอนาคต
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  Preparation for a different generation to enter the old age and the completed 

Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Frame-

work which proposed by World Health Organization. This approach focus on physical and 

mental health, security of economics and family, and social participation for elderly and other 

generations to live happily together in Aging and aged society.

 

 2.		หมวดวิชาช่พื่	 84	หน�วยกิต
      

  1)	วิชาพื่่�นฐานวิชาช่พื่	 39	หน�วยกิต

PHY	140	 ฟ์ิสัิกสั์พื่่�นฐานสัำาหร่บวิทั่ยาศึาสัตร์การแพื่ทั่ย์	 3(2-3-6)

	 	 (Basic	Physics	for	Health	Science)	

  จลันศาสัตร์ของอนุภาค จลันพลัศาสัตร์ของอนุภาค งาน พลัังงานแลัะโมเมนตัม ระบบ

อนุภาควัตถุแข็งเกร็ง ความยืด้หยุ่น การเคลัื�อนที่่�แบบฮาร์โมนิค คลัื�นกลั กลัศาสัตร์ของของไหลั ความ

รอ้น ที่ฤษฎ่จลัน์ของแก๊สั อณุหพลัศาสัตร์ ไฟัฟ้ัาสัถิต วงจรไฟัฟ้ัากระแสั ไฟัฟ้ัากระแสัตรง แม่เหล็ักแลัะ

การเหน่�ยวนำา แม่เหลั็กไฟัฟั้า ไฟัฟั้ากระแสักลัับ สัารก่�งตัวนำา ได้โอด้

  Kinematics and kinetics of particles, work energy and momentum, systems of 

particles, rigid bodies and elasticity, simple harmonic motion, mechanical waves, fluid me-

chanics, heat, kinetic theory of gases and thermodynamics, electrostatics, electic circuit, 

direct current, magnets and electromagnetic induction, electromagnets, alternating current, 

semi-conductors, diode

CHM	119	 เคม่พื่่�นฐานสัำาหร่บวิทั่ยาศึาสัตร์การแพื่ทั่ย์	 3(3-0-6)

	 				 (Basic	Chemistry	for	Health	Science)

  โครงสัร้างอะตอม พันธะเคม่ที่ฤษฎ่แลัะสัมบัติที่างกายภาพของก๊าซึ่ ของแข็งของเหลัว

แลัะสัารลัะลัาย สัมดุ้ลัเคม่ กรด้แลัะเบสั จลันศาสัตร์เคม่ เคม่ไฟัฟั้า การจำาแนกแลัะการเร่ยกชื�อ

สัารประกอบอินที่รย์่สัมบัตทิี่ั�ว ไปของสัารอินที่รย์่ปฏิกิิรยิาเคมข่องสัารอินที่รย์่ ประเภที่ต่าง ๆ  ได้แ้ก่สัาร

ไฮโด้รคาร์บอนชนิด้ตา่ง ๆ  แอลักอฮอล์ัแลัะฟันิอลั อลััด้ไ่ฮด์้แลัะคโ่ตน กรด้คารบอกซิึ่ลิักแลัะอนุพนัธเ์อ

ม่น สัารโพลัิเมอร์สัารประกอบที่่�เป็นผู้ลัิตภัณฑ์์ธรรมชาติเช่น คาร์โบไฮเด้รต โปรต่น แลัะลัิปิด้

  Atomic structure; chemical bonding; gas, solid, liquid and solution; chemical 

equilibrium; ion and acid-base equilibrium; chemical kinetics and electrochemistry, types of 
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organic compounds, their nomenclature, classification, preparation reaction mechanisms for 

example hydrocarbon compounds, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, carboxylic 

acids and their derivatives, amine, natural and synthetic polymers including carbohydrates, 

proteins and lipids.

BCH	209	 ช่วเคม่พื่่�นฐานสัำาหร่บวิทั่ยาศึาสัตร์การแพื่ทั่ย์	 3(3-0-6)

	 	 (Basic	Biochemistry	for	Health	Science)

  วิิชาบังื่คับก่อน  :

  โครงสัร้างแลัะหน้าที่่�ของสัารช่วโมเลักุลัต่างๆ กรด้อะมิโน เปบไที่ด์้แลัะโปรต่น 

คาร์โบไฮเด้รต ไขมัน กรด้นิวคลัิอิก จลันศาสัตร์ของเอนไซึ่ม์ ไบโอเอนเอนจ่ติคสั์แลัะออกซึ่ิเด้ชั�น วิถ่เม

ตาโบลัิสัมของคาร์โบไฮเด้รต ไขมัน กรด้นิวคลัิอิก โครงสัร้างแลัะการจัด้เร่ยงตัวของย่น ช่วสัังเคราะห์

ด่้เอ็นเอ อาร์เอ็นเอ แลัะโปรต่น การควบคุการแสัด้งออกของย่น พันธุวิศวกรรม การควบคุมเมตาโบ

ลัสิัม ความสััมพันธร์ะหว่างเมตาโบลิัสัมของเนื�อเยื�อตา่งๆของร่างกาย การที่ำางานของฮอร์โมน บที่บาที่

ความสัำาคัญของวิตามิน แร่ธาตุ ฮอร์โมน อนุม้ลัอิสัระ แลัะสัารต้านอนุม้ลัอิสัระ การแปลัผู้ลัค่าเคม่พื�น

ฐานในเลัือด้ ช่วม่เชิงคลัินิก

   Atomic structure; chemical bonding; gas, solid, liquid and solution; chemical 

equilibrium; ion and acid-base equilibrium; chemical kinetics and electrochemistry, types of 

organic compounds, their nomenclature, classification, preparation reaction mechanisms for 

example hydrocarbon compounds, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, carboxylic 

acids and their derivatives, amine, natural and synthetic polymers including carbohydrates, 

proteins and lipids.

PTS	111		 กายวิภาคศึาสัตร์:	ระบบประสัาทั่	กลุ่้ามเน่�อั	แลุ่ะกระด่ก	 1(1-0-2)

	 	 (Anatomy:	Neuromusculoskeletal	System)

   มหกายวิภาคศาสัตร์แลัะจุลักายวิภาคศาสัตร์ในระบบประสัาที่กลั้ามเนื�อกระด้้ก รวมที่ั�ง

เชื�อมโยงความร้้กายวิภาคศาสัตร์ของระบบประสัาที่กลั้ามเนื�อกระด้้กในที่างคลัินิก

  Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal system; clinical       

application
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PTS	112	 ปฏิิบ่ติการกายวิภาคศึาสัตร์:	ระบบประสัาทั่	กลุ่้ามเน่�อั	กระด่ก	แลุ่ะ	 3(0-6-3)

	 	 ระบบอั่�น	ๆ

  (Laboratory	in	Anatomy:	Neuromusculoskeletal	System	and	Other	systems)

  มหกายวภิาคศาสัตร์แลัะจลุักายวภิาคศาสัตรใ์นระบบประสัาที่ กลัา้มเนื�อแลัะกระด้ก้แลัะ

ระบบอื�น ๆ เช่น ระบบหายใจ, ระบบไหลัเว่ยนโลัหิต แลัะระบบที่างเด้ินอาหาร เป็นต้น จากโครงสัร้าง

ร่างกายมนุษย์ รวมที่ั�งเชื�อมโยงความร้้กายวิภาคศาสัตร์ของระบบประสัาที่ กลั้ามเนื�อแลัะกระด้้กใน

ที่างคลัินิก

   Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal and other systems: 

respiratory, cardiovascular and digestive systems from human body; clinical application

PTS	113		 ระบบร�างกายมน่ษย์	1	ระบบประสัาทั่แลุ่ะกลุ่้ามเน่�อั	 3(0-6-3)

	 	 (Human	Body	System	I:	Neuromuscular	system)

  พื�นฐานที่างสัรร่วิที่ยา จลุักายวิภาคศาสัตร์ พยาธิวทิี่ยา พยาธิสัรร่วิที่ยา ของระบบประสัาที่

 กลั้ามเนื�อ กระด้้ก ได้้แก่ การที่ำางานของระบบประสัาที่สั่วนกลัาง ระบบอัตโนมัติ ระบบประสัาที่สั่วน

ปลัาย การรับความร้้สัก่ที่างกายแลัะสัมัผัู้สัพเิศษ การควบคุมการเคลัื�อนไหว การที่ำางานของระบบกล้ัาม

เนื�อกระด้้ก แลัะเนื�อเยื�อเก่�ยวพันในภาวะปกติ แลัะการประยุกต์ใช้ในที่างคลัินิก

  Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of neuromuscu-

loskeletal system, central nervous system, autonomic nervous system, peripheral nervous 

system, sensory and motor system, musculoskeletal system and connective tissue in normal 

and clinical application.

PTS	114	 ระบบร�างกายมน่ษย์	2:	ระบบหายใจแลุ่ะไหลุ่เว่ยนโลุ่หิต	แลุ่ะอั่�น	ๆ	 3(3-0-6)

	 	 (Human	Body	System	II:		Cardiopulmonary	and	Other	systems)

  พื�นฐานที่างสัร่รวิที่ยา  จุลักายวิภาคศาสัตร์ พยาธิวิที่ยา พยาธิสัร่รวิที่ยาของระบบหัวใจ

แลัะปอด้ ระบบต่อมไร้ที่่อ ระบบภ้มิคุ้มกัน ระบบที่างเด้ินอาหาร ระบบไตแลัะที่างเด้ินปัสัสัาวะ แลัะ

ระบบสัืบพันธุ์ในภาวะปกติ  แลัะการประยุกต์ใช้ในที่างคลัินิก

  Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of cardiopulmo-

nary, endocrine, immune, digestive, urinary, and reproductive systems in normal and clinical 

application.
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PTS	121	 ช่วกลุ่ศึาสัตร์พื่่�นฐานสัำาหร่บการเคลุ่่�อันไหวขอังมน่ษย์							 3(3-0-6)						

	 	 (Basic	Biomechanics	for	Human	Movement)

  หลักัการพื�นฐานที่างชว่กลัศาสัตรท่์ี่�เก่�ยวขอ้งกบัแรงท่ี่�กระที่ำาตอ่กระด้ก้ ขอ้ตอ่ แลัะกลัา้ม

เนื�อ  การเคลัื�อนไหวแลัะช่วงการเคลัื�อนไหวของข้อต่อ  การประยุกต์ใช้กลัศาสัตร์ต่อระบบกระด้้กแลัะ

กลัา้มเนื�อ ที่ั�งในสัภาพอย่้นิ�งแลัะเคลัื�อนไหว ในสัภาวะการเคลัื�อนไหวปกติ พื�นฐานของการที่รงท่ี่าแลัะ

ชนิด้ของการที่รงที่่า

  Fundamental of biomechanics related in force into bones, joints, and muscles; 

movements and range of motion of joints; application of mechanics to musculoskeletal system 

in static and dynamic motion of normal movement; basic and type of posture.

PTS	224	 สัร่รวิทั่ยาการอัอักกำาลุ่่งกาย	 3(1-4-4)

	 	 (Exercise	Physiology)

  หลัักการพื�นฐานสัรร่วทิี่ยาการออกกำาลังักาย พลังังานท่ี่�ใชใ้นการออกกำาลังักายแตล่ัะชนดิ้

 การเปลั่�ยนแปลังที่างสัร่รวิที่ยาในระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ ระบบประสัาที่ ระบบหายใจ ระบบหัวใจ

แลัะหลัอด้เลัือด้  แลัะระบบต่าง ๆ  ที่่�เป็นผู้ลัมาจากการออกกำาลัังกาย บ้รณาการการเปลั่�ยนแปลังที่าง

สัรร่วิที่ยาของทุี่กระบบในร่างกายที่่�เกิด้ข่�นตามชนิด้ของออกกำาลังักาย แลัะการประเมินสัมรรถภาพที่าง

กายของแต่ลัะบุคคลั

  Basic principle of exercise physiology; exercise metabolism; the alterations of 

physiology: musculoskeletal, nervous, cardiopulmonary, and other systems resulting from 

effect of exercise; integration of physiological changes, types of exercise; physical fitness 

test.

PTS	231	 การอัอักกำาลุ่่งกายพื่่�นฐาน	 3(1-4-4)

	 	 (Basic	Exercise)

   หลัักการพื�นฐานของการออกกำาลัังกายที่างระบบประสัาที่ กลั้ามเนื�อ กระด้้ก  แลัะข้อต่อ 

ระบบหวัใจแลัะหลัอด้เลัอืด้ แลัะเที่คนคิการออกกำาลัังกายชนดิ้ตา่ง ๆ  โด้ยใชแ้ลัะไมใ่ชอ้ปุกรณ ์รวมทัี่�ง

ออกแบบที่่าที่าง จัด้โปรแกรม ตลัอด้จนแนะนำาการออกกำาลัังกายแลัะประยุกต์ใช้ได้้อย่างเหมาะสัม 

   The principle of exercise related to neuromusculoskeletal and cardiopulmonary 

systems; practice in a various exercise technique with and without equipment use; design 

and planning exercise program and application of exercise techniques.
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PTS	233	 ห่ตถีการเพื่่�อัการฟ์้�นฟ์่ทั่างกาย									 3(0-6-3)

	 	 (Manual	Skills	for	Physical	Rehabilitation)

  กายวิภาคศาสัตร์พื�นผู้ิว ของระบบกระด้้กแลัะกลั้ามเนื�อ ระบบไหวเว่ยนเลัือด้แลัะนำ�า

เหลัือง ศาสัตร์การนวด้ที่างตะวันตกแลัะตะวันออก ข้อควรระวังแลัะหลัักการนวด้ในสัภาวะที่่�หลัาก

หลัาย การใช้เที่ปเพื�อการจำากัด้การเคลัื�อนไหว ฟั้�นฟั้สัมรรถภาพจากการบาด้เจ็บแลัะการสั่งเสัริมการ

เคลัื�อนไหว การใช้เที่คนิคต่าง ๆเพื�อผู้่อนคลัายกลั้ามเนื�อ แลัะการจัด้การการบาด้เจ็บด้้วยอุณหภ้มิ

  Surface anatomy of the musculoskeletal system and blood and lymphatic cir-

culation; therapeutic massage of the western and eastern, indications and application of 

therapeutic massage in various clinical conditions; taping application for immobilize, reha-

bilitation and enhance functional movement after injury; other manual techniques for muscle 

relaxation and temperature approach in different injury condition. 

PTS	241	 จิตวิทั่ยาสั่ขภาพื่แลุ่ะจิตวิทั่ยาสั่งคม				 3(2-2-5)

	 	 (Health	Psychology	and	Social	Psychology)

  หลักัการพฒันาบคุลักิภาพแลัะพฤตกิรรมมนษุย ์การสัรา้งเสัรมิแลัะปรบัเปลั่�ยน พฤตกิรรม

สัุขภาพในคนปกติ คนที่่�ม่ภาวะเจ็บป�วย หรือโรคที่างจิตประสัาที่ วิธ่การประเมิน การวินิจฉัยแลัะการ

รกัษาผู้้ป้�วยที่่�มปั่ญหาที่างจติ รวมที่ั�งปญัหาสัขุภาพที่่�เกดิ้การใชส้ัารเสัพติด้ โรคพิษสุัราเรื�อรงั เอด้ส์ั แลัะ

ปัญหาสัังคมที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาวะที่างจิต แลัะการประยุกต์จิตวิที่ยาสัุขภาพแลัะจิตวิที่ยาสัังคมกับการ

สัร้างเสัริม ป้องกัน รักษาแลัะฟั้�นฟั้ที่างกายภาพบำาบัด้

  Concept of health psychology and social psychology; development of human 

personality and behavior; promoting and modifying health behavior; psychological problems 

of age group; assessment, diagnosis and basic management of emotional and mental disor-

der, psychiatric disorders, motivation and encouragement; prevention of health risk behavior; 

psychological rehabilitation of patients with substance abuse, alcoholism, AIDS and mental 

disorder due to social problem; applied psychological intervention for health promotion, 

prevention, treatment and rehabilitation.

PTS	342	 กฎหมายแลุ่ะจริยธรรมน่กวิชาช่พื่	 2(2-0-4)

	 	 (Law	and	Ethics)	

  ระบบการด้้แลัสุัขภาพในระดั้บต่างๆ พัฒนาการระบบบริการสุัขภาพแลัะการควบคุม

มาตรฐานการบริการในประเที่ศไที่ย เศรษฐศาสัตร์สุัขภาพ พระราชบัญญัตสิัถานพยาบาลั จรรยาบรรณ
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วิชาช่พ พระราชบัญญัติสัุขภาพแห่งชาติ คำาประกาศสัิที่ธิผู้้้ป�วย จริยธรรมวิชาช่พ พระราชบัญญัติการ

ก่ฬาแห่งประเที่ศไที่ย พระราชบัญญตักิารควบคุมการใช้สัารต้องห้าม กฎหมายที่่�เก่�ยวขอ้งกับการกฬ่า 

องค์กรการก่ฬา นักก่ฬา แลัะผู้้้สั้งอายุ สัิที่ธิการตาย

  Health care delivery in Thailand; well-being and health problems in Thai society; 

health services system and accreditation in Thailand; fundamental health economics; basic 

epidemiology; physical therapy act and laws associated to practices, health facility act, pro-

fessional ethics, national health act, declaration of patient’s rights, laws associated to sport 

and gerontology, right to die.

PTS	361	 วิธ่วิทั่ยาการวิจ่ยสั่ขภาพื่				 3(1-4-4)

	 	 (Health	Research	Methodology)

  หลัักการพื�นฐานของวิธ่วิจัย กรอบแนวคิด้ การตั�งคำาถาม สัมมติฐาน วัตถุประสังค์ การ

ที่บที่วนวรรณกรรมแลัะงานวิจัยที่่�เก่�ยวข้อง จริยธรรมการวิจัย การออกแบบวิธ่วิจัย การเก็บรวบรวม

แลัะวิเคราะห์ข้อม้ลั การเข่ยนรายงานแลัะอภิปรายผู้ลั ที่ำาโครงการวิจัยภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์

ที่่�ปร่กษา รวมที่ั�งการเข่ยนโครงร่างแลัะนำาเสันอข้อม้ลัการวิจัย

   The introduction to basic research principle: conceptual framework, research 

question, research hypothesis, objective, literature review and related research, research 

ethic, research method, data collection, analysis and interpretation; planning and conducting 

a research project under supervision; writing research proposals and presentation.

    

 2)		วิชาช่พื่		 45	หน�วยกิต

	 	 2.1)	วิชาช่พื่-บ่งค่บ	30	หน�วยกิต

GGY	231	 ภ่มิทั่่ศึน์สั่งคมสั่งว่ย:		การเปลุ่่�ยนแปลุ่งทั่างสั่งคมแลุ่ะ	 3(3-0-6)

	 	 ระบบรอังร่บสั่งคมสั่งว่ย  

  (Landscape	of	Aging	Society:	Social	Change	and	Social	Security	for	Aging	Society)

  ปรากฏิการณ์ที่างประชากร ได้แ้ก่ การเปล่ั�ยนแปลังขนาด้ โครงสัร้างประชากร ภาวะเจริญ

พันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ�น ความสััมพันธ์ระหว่างการเปลั่�ยนแปลังวิถ่การผู้ลัิตกับการที่ำางานของ

ประชากรกลัุ่มต่าง ๆ สัภาพเศรษฐกิจแลัะลัักษณะที่างสัังคม การเมือง การนิยามความสั้งอายุที่่�แตก

ตา่งแต่ลัะสังัคมวัฒนธรรม แลัะกลัุม่ชาติพันธ์ุ การเปล่ั�ยนแปลังสัถานภาพแลัะบที่บาที่หน้าที่่�ที่างสังัคม 

แลัะการปรบัตวัของบคุคลัระหวา่งการเขา้สั้ช่ว่งส้ังวยั ความสััมพนัธร์ะหวา่งกลัุม่อาย ุสัถานภาพของผู้้้

สัง้อายใุนสัังคมไที่ย แลัะนโยบายรองรบัสังัคมสัง้วยั ได้แ้ก ่นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ สังัคมแลัะสัิ�ง
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แวด้ลัอ้ม  ระบบรองรบัผู้้ส้ัง้อายใุนประเที่ศไที่ย นโยบายด้า้นสัขุภาพ ลักัษณะแลัะเปา้หมายของระบบ

บริการสุัขภาพสัำาหรับผู้้้สั้งอายุแบบต่าง ๆ ในสัังคมไที่ยทัี่�งท่ี่�ด้ำาเนินการโด้ยภาครัฐ เอกชนแลัะภาค

ประชาชน หลัักประกนัชว่ติสัำาหรบัผู้้ส้ัง้อายใุนสังัคมไที่ย การเกดิ้ข่�น เปา้หมายแลัะการด้ำาเนินงานของ

หลัักประกนัประเภที่ตา่ง ๆ  สัวสััด้กิารสังัคมแลัะระบบหลักัประกนัสัังคมสัำาหรบัผู้้ส้้ังอาย ุได้แ้ก ่กองที่นุ

การออมแห่งชาติ เบ่�ยยังช่พ เป็นต้น หลัักการลังทีุ่นแลัะประกันช่วิตสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ กรณ่ศ่กษาการ

เปลั่�ยนแปลังที่างสัังคมแลัะระบบรองรับสัังคมสั้งวัย 

  Demographic phenomenon: population changes in terms of size, structure,         

reproduction, mortality and migration; the relation of production and work force of social 

groups effect to socioeconomics and political characteristic of ethnics groups;  interactions 

between social status, social function and the adaptation of person through aged; public 

policies for elderly such as economy, society, politics, public health and environment; char-

acteristics of health delivery system for elderly in Thailand; private health delivery, health 

services by communities network, social welfare and social security system: national saving 

fund, welfare allowances, principle of investment and insurance for elderly, case study of  

social change and social security for aging society.

GGY	232	 พื่่�นทั่่�ก่บผ่้สั่งอัาย่ในสั่งคมสั่งว่ย	 3(3-0-6)

	 	 (Space	and	Elderly	in	Aging	Society)

  การเกิด้ข่�นของพื�นที่่�ที่างสัังคมแบบต่าง ๆ เพื�อรองรับกิจกรรมของคนวัยต่าง ๆ ในสัังคม

จากอด้่ตจนถ่งปัจจุบัน เน้นพื�นที่่�ที่างสัังคมที่่�เก่�ยวกับผู้้้สั้งอายุ  เช่น สัถานสังเคราะห์ผู้้้สั้งอายุ บ้านพัก

ผู้้้สั้งอายุ สัวนสัาธารณะ สัถานที่่�ออกกำาลัังกาย ศ้นย์ฟั้�นฟั้ผู้้้สั้งอายุ โรงเร่ยนผู้้้สั้งอายุ เป็นต้น ลัักษณะ

การใชช้วิ่ตของผู้้ส้ัง้อายุในพื�นท่ี่�สัาธารณะสัมยัใหม่แบบตา่ง ๆ  ความสััมพนัธร์ะหวา่งพื�นท่ี่�ที่างกายภาพ

แลัะพื�นท่ี่�ที่างสังัคมกับการใชร้า่งกายแลัะเคลัื�อนไหวของมนษุยก์บักจิกรรมในพื�นท่ี่�แบบตา่ง ๆ   แนวคิด้

การออกแบบเพื�อทีุ่กคน (universal design) การออกแบบบ้าน เครื�องใช้ไม้สัอยแลัะสัิ�งอำานวยความ

สัะด้วก แลัะสัภาพแวด้ลัอ้มสัำาหรบัผู้้ส้ัง้อาย ุรวมทัี่�งการออกแบบสังัคม สัภาพเมอืงแลัะพื�นท่ี่�สัาธารณะ

โด้ยการม่สั่วนร่วมของภาคประชาชน เพื�อสั่งเสัริมสัุขภาวะที่างกาย จิต สัังคมแลัะจิตวิญญาณ

  Emerging of social space and activities especially social space of aged: alms-

house, nursing home, public park, fitness, day care, elderly school; elderly life in public space 

and relation of aged body and mobility in public space; concept of universal design: housing 

and accommodation design, home and environment design for elderly, citizen participation 

and social innovation for city and environment design to promote social health and well-being.
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GGY	351	 ทั่่กษะการจ่ดการด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่				 3(1-4-4)

	 	 (Health	Care	Operation	Skills	in	Elderly)

  หลัักการพื�นฐานของการจดั้การด้แ้ลัสัขุภาพของผู้้ส้ัง้อาย ุที่กัษะการจดั้การด้้แลัผู้้ส้้ังอายุ

ในด้้านต่าง ๆ ที่ั�งระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ ระบบประสัาที่ ระบบหายใจ ระบบที่างเด้ินอาหาร ระบบขับ

ถา่ย ระบบผู้วิหนงัแลัะชอ่งปาก การด้แ้ลัผู้้ส้ัง้อายใุนภาวะฉกุเฉนิ รวมถ่งการฟั้�นฟ้ัสัมรรถภาพด้า้นกาย

 การเคลัื�อนย้าย หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเด้ินต่าง ๆให้เหมาะกับภาวะในผู้้้สั้งอายุ โด้ยประยุกต์ความร้้

ที่างกายวิภาคศาสัตร์แลัะช่วกลัศาสัตร์  

  Basic principles health care operation in elderly; skill for health care operation in 

elderly involving musculoskeletal system, neurological system, respiratory system, excretory 

system, digestive system, integumentary system and dental care, emergency care; basic 

physical rehabilitation; transfer techniques; assistive device for disability condition; applied 

human anatomy and biomechanics for health care operation skills in elderly.

GGY	352	 การเพื่ิ�มความสัามารถีแลุ่ะประสัิทั่ธิภาพื่ทั่างร�างกายในผ่้สั่งอัาย่													2(1-2-3)

	 	 (Maximizing	Function	and	Capacity	in	Elderly)

  กระบวนการตัด้สิันใจที่างคลิันกิสัำาหรับผู้้ช้ว่ยเหลืัอด้แ้ลัผู้้ส้ัง้อายุ  หลักัการแลัะเที่คนิคการ

ตรวจคดั้กรองเพื�อประเมนิการที่ำางานด้้านร่างกาย สัิ�งแวด้ล้ัอม ด้า้นสังัคม แลัะด้้านจิตใจ ของผู้้ส้ัง้อายุ  

การตรวจร่างกายเบื�องต้นสัำาหรบัปัญหาด้า้นรา่งกายแลัะจติใจที่่�พบบ่อยในผู้้ส้ัง้อาย ุเชน่ ระด้บันำ�าตาลั

ในเลืัอด้ การรับความร้้สัก่ของฝั�าเท้ี่า ความแข็งแรงของกลัา้มเนื�อ ความยืด้หยุ่นของกล้ัามเนื�อ ภาวะซึ่ม่

เศรา้ เปน็ตน้ หลักัการแลัะเที่คนคิเพื�อเพิ�มความสัามารถที่างกาย จติ แลัะที่างสัังคม การออกกำาลังักาย

เพื�อเพิ�มความแข็งแรง  ความที่นที่าน การที่ำากิจกรรมในช่วิตประจำาวัน การสั่งเสัริมความคลั่องตัวแลัะ

ความยืด้หยุ่น ก 

  Clinical decision making process for caregivers;  the principle and techniques 

of screening test for physical, environment, social, and mental aspects; basic assessment  

of physical and mental function: dextostix, sensation of feet, muscle power, flexibility and 

depression; the principles of maximizing function and capacity in aging: strengthening      

exercise, endurance training, functional training, and agility and flexibility training, functional 

training; promoting positive mindfulness; group exercise: leaders for group exercise; pet 

therapy; social activities: gardening, cooking, travelling and cross-age people activities.
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GGY	353	 การเสัริมสัร้างการร่้คิดในผ่้สั่งอัาย่		 2(1-2-3)

	 	 (Enhancing	Cognitive	Function	in	Elderly)

  ความร้พื้�นฐานเก่�ยวกบัการรบัร้แ้ลัะการที่ำางานของสัมอง พยาธวิทิี่ยาของภาวะสัมองเสัื�อม

แลัะการจัด้การที่างการแพที่ย์ การป้องกันภาวะสัมองเสัื�อมในทุี่กช่วงวัย การคัด้กรองความบกพร่อง

ที่างการร้้คดิ้ บที่บาที่ของผู้้ช้ว่ยเหลืัอด้แ้ลัผู้้ป้�วยโรคสัมองเสัื�อม ด้า้นการที่ำากจิวตัรประจำาวนั  การด้แ้ลัผู้้้

ป�วย  สัมองเสัื�อมที่่�ม่การเปลั่�ยนแปลังพฤติกรรมแลัะอารมณ์  ศิลัปะแลัะด้นตร่บำาบัด้ การออกแบบสัิ�ง

แวด้ลั้อม  การให้ความร้้กับผู้้้สั้งอายุแลัะครอบครัวเรื�องการด้้แลัผู้้้ป�วยสัมองเสัื�อม ความบกพร่องของ

การร้้คิด้เรื�องการจัด้การช่วิตในผู้้้สั้งอายุ  การออกแบบกิจกรรมเพื�อกระตุ้นระด้ับการร้้คิด้

  The basic knowledge of cognitive function and dementia; pathology of demen-

tia and medical management; life time course of prevention dementia; screening test for 

cognitive impairment; the roles of caregivers for dementia: ADL cares for dementia, cares 

for dementia conditions with behavioral and emotional change; art and music therapy for 

dementia; environment design for dementia; family education and peaceful communication; 

executive function impairment in aging; activity design for enhancing cognitive function.

GGY	354	 การสั�งเสัริมสั่ขภาพื่ในผ่้สั่งอัาย่พื่ฤฒพื่ลุ่่ง	 3(2-2-5)

	 	 (Health	Promotion	in	Active	Aging)

  ที่ฤษฎ่การแก่ชราแลัะการเปลั่�ยนแปลังที่างสัร่รวิที่ยาของผู้้้สั้งอายุ การบ้รณาการจัด้การ

ด้้แลัในผู้้้สั้งอายุที่่�ม่สุัขภาพด้่เพื�อมุ่งให้ผู้้้สั้งอายุม่สัุขภาวะแลัะคุณภาพช่วิตท่ี่�ด้่ ที่ั�งในด้้านการสัร้าง

เสัริมสัุขภาพที่างกาย การออกแบบการออกกำาลัังกายที่่�เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ การป้องกันการลั้ม

ในผู้้้สั้งอายุ การออกแบบหรือการจัด้สัภาพแวด้ล้ัอมท่ี่�เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ แลัะการประกอบ

อาช่พหรือการจัด้สัรรงานในผู้้้สั้งอายุ โด้ยบ้รณาการจากที่ักษะพื�นฐานในการด้้แลัผู้้้สั้งอายุ โภชนการ

อาหาร การจดั้การที่างยาตา่ง ๆ  รวมถ่งการด้แ้ลัมติทิี่างด้า้นจติใจแลัะสังัคมรว่มด้ว้ย ตลัอด้จนศก่ษาถ่ง

เวชศาสัตรใ์นการชะลัอวยั ที่ั�งด้า้นการเคลัื�อนไหวแลัะการออกกำาลังักาย ก่ฬาแลัะกจิกรรมนันที่นาการ 

อาหาร แลัะยาที่างเลัือก นวัตกรรมอื�น ๆ ที่่�ช่วยชะลัอวัย

  Theory of aging and physiological changes; integration of management for active 

aging, reach to get well-being and good quality of life in active aging; health promotion for 

active aging, exercise consideration for active aging, basic prevention of falling, environment 

design for elderly and life work for active aging; integrated basic skill for elderly health care 

operation, nutrition, pharmacology mental and social; anti-aging by movement and exercise, 

sport and recreational activities, diet and alternative medicine; other innovations for anti-aging.
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GGY	381	 นว่ตกรรมด้านสั่ขภาพื่ผ่้สั่งอัาย่แลุ่ะการเป็นผ่้ประกอับการ																						3(1-4-4)

	 	 (Elderly	Health	Innovation	and	Entrepreneurship)

  วธ่ิคิด้ที่่�จำาเป็นตอ่การสัร้างนวัตกรรมแลัะการเป็นผู้้้ประกอบการ แนวคิด้แลัะกระบวนการ

สัร้างนวัตกรรม หลัักการด้้านธุรกิจการบริการ ความร้้พื�นฐานแลัะขั�นตอนการด้ำาเนินการสัำาหรับผู้้้

ประกอบการใหม่ด้้านสัุขภาพ

  Thinking methods necessary to create innovation and entrepreneurship, concepts 

and processes of innovation, principles of health service business, basic knowledge and 

procedures for new health entrepreneurs.

GGY	455	 ศึิลุ่ปะในการด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	 3(1-4-4)

	 	 (The	Art	of	Elderly	Care)

  การบ้รณาการจัด้การด้้แลัในผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่สัภาวะความเจ็บป�วย อาทิี่เช่น ความเจ็บปวด้

จากโรคที่างระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ โรคเรื�อรังต่าง ๆ โรคที่างระบบประสัาที่  โรคที่่�ม่ความผู้ิด้ปกติของ

ระบบหายใจ หัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ โรคเรื�อรังไม่ติด้ต่อ ได้้แก่ เบาหวาน ความดั้นโลัหิตส้ัง ไขมันใน

เลัือด้สั้ง  โรคไตเรื�อรัง ไตวาย โรคมะเร็ง ผู้้้สั้งอายุที่่�อย้่ในภาวะนอนติด้เต่ยง หรือโรคอื�น ๆที่่�เก่�ยวข้อง

กับผู้้้สั้งอายุ การจัด้การที่างการแพที่ย์แลัะเภสััชวิที่ยาท่ี่�เก่�ยวข้อง การจัด้การด้้แลัผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่สัภาวะ

ความเจ็บป�วยแบบองค์รวม ที่ั�งในด้้านการ การรักษา แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพในผู้้้สั้งอายุป�วยจำาลัองแลัะ

ผู้้้สั้งอายุป�วยจริง การจัด้สัภาพแวด้ลั้อมให้เหมาะกับสัภาวะผู้้้สั้งอายุต่าง ๆ  

  

  Integration of care management for special conditions in elderly; musculoskeletal 

disorders or chronic disease, neurological disorders, cardiopulmonary disorders, non-com-

municable disease; diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia), chronic kidney disease, 

kidney failure, elderly with bed ridden or other special conditions. Medical management 

and pharmacological management. Hollistic illness management including intervention and 

rehabilitation in model and real case. Environment design for special conditions in elderly.

GGY	456	 ศึานติแห�งช่วิต	 2(1-2-3)

	 	 (Peaceful	Life)

  ศานติเพื�อสัุขภาวะที่างสัังคมแลัะจิตวิญญาณ การสั่งเสัริมสัุขภาวะที่างสัังคมแลัะจิต

วิญญาณ แนวคิด้เก่�ยวกับช่วิต การเจริญสัติ คุณค่าความหมายของการม่ช่วิต มุมมองต่อช่วิตแลัะ
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ความตาย  คติความเชื�อ พิธ่กรรมของการจัด้การความตายตามหลัักศาสันา เช่น พุที่ธ คริสัต์ อิสัลัาม 

เป็นต้น หรือกลัุ่มชาติพันธุ์ การจัด้การด้้แลัในผู้้้สั้งอายุที่่�อย้่ในระยะที่้ายของช่วิต การจัด้การด้้แลัแบบ

องค์รวม ครอบคลัุมมิติกาย ใจ สัังคม แลัะจิตวิญญาณของที่ั�งผู้้้ป�วย ครอบครัว แลัะผู้้้ด้้แลั โด้ยมุ่งการ

เพิ�มคณุภาพชว่ติของที่ั�งผู้้ป้�วยแลัะครอบครวั การด้แ้ลัครอบครวัแลัะญาตภิายหลังัการจากไปของผู้้ส้ัง้

อายุ  

  Peaceful life for social and mindful health, concept of life and value of life, mind-

fulness training, perspective on death and dying, beliefs and rituals of passage in Buddhism, 

Christianity, Islam, etc. or ethnic groups, palliative care management in elderly: holistic care 

involving physical, mental, social, and spiritual aspect in elderly, family and caregivers that 

aimed to improve quality of life in elderly and their family; bereavement care for their family.

GGY	471	 ฝึกปฏิิบ่ติช�วยเหลุ่่อัด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	1	 3(0-14-7)

	 	 (Practice	in	Elderly	Health	Care	I)

  วิิชาบังื่คับก่อน : GGY 251 ทัี่กษะการจัำดการดูแลัผู้่สูำงื่อาย่ (Health Care Operation Skills 

   in Elderly) แลัะ GGY 355 ศิลัปะในการด้้แลัผู้้้สั้งอายุ (The Art of Elderly Care) หรือ

อย้่ในดุ้ลัพินิจของอาจารย์ผู้้้รับผู้ิด้ชอบหลัักสั้ตร

   ฝึักปฏิิบัติที่ักษะ ด้้แลัผู้้้สั้งอายุในบ้านพักคนชรา ศ้นย์ด้้แลัผู้้้สั้งอายุรายวัน บ้านพักผู้้้สั้ง

อายุ สัถานพยาบาลั ศ้นย์พักฟ้ั�นผู้้้ป�วย แลัะให้การด้้แลัผู้้้สั้งอายุท่ี่�บ้าน ภายใต้การด้้แลัของบุคลัากร

ที่างการแพที่ย์ที่่�เก่�ยวข้อง ที่่�ม่ใบประกอบวิชาช่พแลัะม่ประสับการณ์ ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่าง ๆ

ที่่�กำาหนด้ไว้ โด้ยเน้นกระบวนการรวบรวมข้อม้ลั ซึ่ักประวัติ บันที่่กผู้ลัการตรวจคัด้กรองโรคหรือปัญหา

ของระบบต่าง ๆในผู้้้ส้ังอายุได้้ บันท่ี่กผู้ลัการด้้แลั ร่วมกับการใช้เที่คโนโลัย่ (เที่คโนโลัย่ติด้ตามสุัขภาพ) 

ปฏิิบัติที่ักษะของ care giver ได้้แก่ การที่ำาความสัะอาด้ร่างกาย การเคลัื�อนย้าย นำาผู้้้ป�วยออกกำาลััง

กายขั�นพื�นฐาน , เที่คนิคการจัด้ที่่าที่าง การใสั่เครื�องพยุงร่างกาย เครื�องช่วยเด้ิน ให้เหมาะสัมกับผู้้้สั้ง

อายุ

  Caregiver skill practice in various aging services: nursing home, day care center,  

elderly housing, nursing homes, rehabilitation centers and aging at home in Bangkok and 

neighboring provinces to gain skills for caregiver management process, data gathering, 

history taking, screening test, basic assessment diseases, recording health information via 

technology; practice the skills of caregivers, bathing, basic exercise, positioning techniques, 

wearing support, walking aid device, environmental management under the supervision of 

relevant medical personnel with professional licenses and experience.  
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GGY	472	 ฝึกปฏิิบ่ติช�วยเหลุ่่อัด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	2	 3(0-14-7)

	 	 (Practice	in	Elderly	Health	Care	II)

   วิิชาบังื่คับก่อน  :  GGY 471 ฝึกป็ฏิิบัติช่วิยเหลั่อดูแลัผู่้สำูงื่อาย่ 1 หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่

  อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  ฝึักปฏิิบัติที่ักษะ ด้้แลัผู้้้สั้งอายุในบ้านพักคนชรา ศ้นย์ด้้แลัผู้้้สั้งอายุรายวัน บ้านพักผู้้้สั้ง

อายุ สัถานพยาบาลั ศน้ย์พกัฟ้ั�นผู้้ป้�วย แลัะให้บรกิารด้แ้ลัผู้้้ส้ังอายุท่ี่�บา้น ภายใต้การด้แ้ลัของบุคลัากร

ที่างการแพที่ยท์ี่่�เก่�ยวขอ้ง ท่ี่�มใ่บประกอบวชิาชพ่แลัะมป่ระสับการณ ์ที่ั�งในกรงุเที่พแลัะจงัหวดั้ตา่ง ๆ ที่่�

กำาหนด้ไว้ โด้ยเน้นกระบวนการจัด้การช่วยเหลัือด้้แลัผู้้้สั้งอายุที่่�ครอบคลัุมที่ั�งด้้าน กาย จิต สัังคม แลัะ

สัิ�งแวด้ลั้อม ในผู้้้สั้งอายุโรคเรื�อรัง หรือม่เงื�อนไขเฉพาะ เช่น  ความจำาเสัื�อม พาร์กินสััน จิตเวช มะเร็ง ผู้้้

ป�วยตดิ้เตย่ง ภาวะกระด้ก้หัก ผู้้พ้กิาร การจัด้เตรย่มอาหารแลัะด้แ้ลัการรบัประที่านยาตามคำาสัั�งแพที่ย์

การให้คำาแนะนำากับญาติแลัะผู้้้สั้งอายุแต่ลัะบุคคลัได้้อย่างเหมาะสัม การที่ำางานประสัานงานร่วมกับ

วิชาช่พอื�น

  Caregiver skill practice in various aging services: nursing home, day care center, 

elderly housing, nursing homes, rehabilitation centers and aging at home in Bangkok and 

neighboring provinces to gain comprehensive skills for caregiver: physical, mental, social, 

environment in elderly and elderly with special conditions: dementia, Parkinson, psychiatric, 

cancer, bedridden, fracture and disability; preparing food and organizing medication; advice 

elderly and their family; cooperation with multidisciplinary team.

 	 2.2)		วิชาช่พื่-เลุ่่อัก	 15	หน�วยกิต

	 	 							2.2.1	กลุ่่�มทั่่�	1	ชร่ณ์สั่ขศึาสัตร์

GGY	233	 ผ่้สั่งอัาย่มห่ศึจรรย์ในสั่งคมดิจิทั่่ลุ่																						 3(1-4-4)	

	 	 (Miracle	Aging	in	Digital	Society)

   ผู้้ส้ัง้อายุกบัการใชช้วิ่ตในยุคด้จิทิี่ลัั เที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศด้า้นขอ้มล้ัเพื�อการจดั้การสุัขภาพ

ในผู้้้สั้งอายุ เที่คโนโลัย่เพื�อการปฏิิสััมพันธ์ที่างสัังคม เที่คโนโลัย่เพื�ออำานวยความสัะด้วกสับายแลัะ

สั่งเสัริมสุัขภาพแก่ผู้้้สั้งอายุ เที่คโนโลัย่สัำาหรับการลัด้อุบัติเหตุ ติด้ตาม แลัะช่วยเหลัือฉุกเฉินสัำาหรับ

ผู้้้สั้งอายุ เที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรมเพื�อสัุขภาพแลัะความสัะด้วกสับายสัำาหรับในสัภาวะเฉพาะ แลัะ

เที่คโนโลัย่ช่วยเรื�องการเร่ยนร้้ในผู้้้สั้งอายุ
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  The elderly living in the digital age: information technology for health management 
in the elderly, technology for elderly: social interaction, convenience and health promotion, 
reducing accidents, tracking, and emergency help; technology and innovation for specific 
conditions; technology to help with learning in the elderly.

GGY	234	 ศึิลุ่ปะแลุ่ะวิทั่ยาศึาสัตร์ขอังอัาหารแลุ่ะโภชนาการสัำาหร่บผ่้สั่งอัาย่												2(1-2-3)
	 	 (The	Art	and	Science	of	Food	and	Nutrition	for	Elderly)	 
   สัาเหตุการเปลั่�ยนแปลังความต้องการที่างโภชนาการแลัะสัารอาหารของผู้้้สั้งอายุ
โภชนาการท่ี่�เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ หลัักในการเตร่ยมอาหาร การพัฒนาแลัะนวัตกรรมอาหาร
สัำาหรับผู้้้ส้ังอายุ แลัะการสัร้างสัรรค์อาหารท่ี่�เหมาะสัมกับผู้้้ส้ังอายุแต่ลัะบุคคลัเพื�อส่ังเสัริมระบบต่าง ๆ
 ของร่างกายที่ำางานได้้ม่ประสัิที่ธิภาพเพิ�มข่�น
  Causes of changes in nutritional and nutritional needs of the elderly; dietary 
recommendations for the elderly; principle of food designs; food product development and 
innovation for the elderly; creating a diet that is suitable for each elderly person to promote 
various systems of the body to work more efficiently.

GGY	335	 การอัอักแบบแฟ์ช่�นก่บสั่ขภาพื่ผ่้สั่งอัาย่	 3(1-4-4)
	 	 (Fashion	Design	and	Elderly	Health) 
  หลัักการออกแบบแฟัชั�นเพื�อส่ังเสัริมสุัขภาพผู้้้สั้งอายุ ได้้แก่ การเปล่ั�ยนแปลังที่าง
กายวิภาคศาสัตร์แลัะสัร่รวิที่ยาของผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่ความเก่�ยวข้องกับการออกแบบแฟัชั�น เสัื�อผู้้าที่่�ที่ำาให้
เกิด้ความสัะด้วกสับายที่างสัร่รวิที่ยา รองเที่้าสัุขภาพ การสั่งเสัริมบุคลัิกภาพด้้วยการออกแบบแฟัชั�น
 เช่น การออกแบบเสัื�อผู้้า การออกแบบที่รงผู้ม การเลัือกผู้ลัิตภัณฑ์์ด้้แลัผู้ิวแลัะเครื�องสัำาอางสัำาหรับ
ผู้้้สั้งอายุ แลัะการแต่งหน้า เสัื�อผู้้าที่่�ม่การปรับเปลั่�ยนให้เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ แลัะในผู้้้สั้งอายุที่่�
ม่ปัญหาเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้้้ป�วยอัมพาตคร่�งซึ่่ก ภาวะนำ�าหนักเกิน ภาวะสัมองเสัื�อม ภาวะติด้เต่ยง
 เป็นต้น การที่ำาความสัะอาด้แลัะการด้้แลัรักษาเสัื�อผู้้า รองเที่้า   การเลัือกเสัื�อผู้้า รองเที่้าแลัะแว่นตา
สัำาหรับการป้องกันการบาด้เจ็บ แลัะอุบัติเหตุ   สัำาหรับการเลั่นก่ฬา แลัะการตลัาด้แฟัชั�นในผู้้้สั้งอายุ 
  Principle of fashion design for promoting health in aging: the anatomy and phys-
iological changes in aging relating fashion design, clothing physiological comfort, health 
shoes; promoting personality with fashion design: clothing design, hair design, skin care 
product and cosmetic for aging, make up; adaptive clothing for aging with special conditions : 
hemiplegia, obesity, dementia and bedridden; laundry techniques; choosing clothes, shoes, 
and glasses for specific purposes: injuries and accident prevention, sports; marketing of 
fashion in aging.
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GGY	336	 จิตวิทั่ยาผ่้สั่งอัาย่แลุ่ะครอับคร่ว		 3(1-4-4)

	 	 (Psychology	for	Elderly	and	Family)		

  การเปลั่�ยนแปลังบที่บาที่แลัะสัถานภาพที่างสัังคมของผู้้้สั้งอายุ ความจำา อารมณ์ ความ

ต้องการ แลัะบุคลัิกภาพผู้้้สั้งอายุ  พฤติกรรมที่างสัังคมของผู้้้สั้งอายุ  ที่ฤษฎ่ที่างสัังคมเก่�ยวกับผูุ้้สั้ง

อายุ ปัญหาสัุขภาพจิตในผู้้้สั้งอายุ  ลัักษณะ อาการ อาการแสัด้ง ความจำาเสัื�อมในผู้้้สั้งอายุ จิตบำาบัด้

สัำาหรับผู้้้สั้งอายุที่่�ม่ภาวะความจำาเสัื�อม กรณ่ศ่กษาผู้้้สั้งอายุที่่�ม่ภาวะผู้ิด้ปกติที่างจิตแลัะการจัด้การ

  Role and social status changes of elderly: memory, emotion, needs, and per-

sonalities of elderly; social behavior of elderly; psychosocial theory of aging; emotional and 

mental disorder, psychiatric disorders, amnesia, dementia, Alzheimer; psychotherapy of 

mental disorders and case study of elderly living with mental disorders. 

GGY	437	 การทั่�อังเทั่่�ยวสัำาหร่บผ่้สั่งอัาย่	 2(1-2-3)

	 	 (Tourism	for	Elderly)

  การที่่องเที่่�ยวแลัะการบริการ พฤติกรรมการที่่องเที่่�ยวของผู้้้สั้งอายุ จรรยาบรรณวิชาช่พ

แลัะกฎหมายสัำาหรับการที่่องเที่่�ยว การจัด้การความเสั่�ยงแลัะความปลัอด้ภัยของการที่่องเท่ี่�ยว การ

วางแผู้นแลัะการจัด้นำาเที่่�ยว  การจัด้โปรแกรมที่่องเที่่�ยวสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ การจัด้กิจกรรมนันที่นาการ

  Tourism and hospitality; elderly tourist behavior; professional ethics and laws in 

tourism; risk and safety management for tourism; tour planning and organizing; organizing 

travel plans for elderly tourists; recreational activity arrangement.     

GGY	482	 นว่ตกรรม	แลุ่ะผ่้ประกอับการเพื่่�อัสั่งคมในงานสั่ขภาพื่ผ่้สั่งอัาย่													2(1-2-3)

	 	 (Innovation	and	Social	Entrepreneur	in	Elderly	Health)

  แนวคิด้ธุรกิจบริการผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่สัำาน่กเพื�อสัังคม หลัักการบริหารธุรกิจ แลัะการ

บริหารธุรกิจบริการสัุขภาพ มาตรฐานการบริการสัุขภาพ การบริหารความเสั่�ยง แลัะการจัด้การความ

เสั่�ยง การวิเคราะหค์วามคุม้ค่าของธรุกจิบริการสุัขภาพ การวเิคราะหแ์ผู้นธรุกจิแลัะการประชาสัมัพันธ์ 

ศ่กษาด้้งานแลัะฝัึกปฏิิบัติในธุรกิจที่่�เก่�ยวข้องกับผู้้้สั้งอายุที่่�สันใจ

  The concept of social entrepreneurs for elderly health service; administration, 

administration for health service business; healthcare accreditation; risk management; health 

economic evaluation; business plan analysis and business public relations; interested elderly 

health business.
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  2.2.2	กลุ่่�มทั่่�	2	เวชศึาสัตร์การก่ฬาประย่กต์	

SPM	222		 ช่วกลุ่ศึาสัตร์ประย่กต์สัำาหร่บการเคลุ่่�อันไหวขอังมน่ษย์																								3(1-4-4)

															 (Applied	Biomechanics	of	Human	Movement)

   ช่วกลัศาสัตร์ของของกลั้ามเนื�อ กระด้้ก ข้อต่อ ของรยางค์แขน แลัะขา ศ่รษะ คอ ลัำาตัว 

แลัะหลัังสั่วนลั่างในภาวะเกิด้พยาธิสัภาพ การวิเคราะห์การเคลัื�อนไหวของมนุษย์แลัะการที่รงที่่า ใน

ขณะที่ำากิจวัตรประจำาวัน การวิเคราะห์ด้้านการยศาสัตร์ แลัะช่วกลัศาสัตร์การก่ฬา

  Pathomechanics of muscles, bones, joints, upper limbs, lower limbs, head and 

neck, trunk, and low back. Human motion analysis and postural analysis in daily life. Ergo-

nomic analysis, biomechanics in sport.

SPM	223		 กายวิภาคศึาสัตร์เชิงหน้าทั่่�แลุ่ะช่วกลุ่ศึาสัตร์																	 2(0-4-2)

													 (Functional	Anatomy	and	Biomechanics)

  การที่ำางานที่างด้้านกายวิภาคศาสัตร์แลัะช่วกลัศาสัตร์มนุษย์ในการวิเคราะห์การ

เคลัื�อนไหวพื�นฐานของร่างกายขณะที่ำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การผู้ลััก การด้่ง แลัะการกระโด้ด้ เป็นต้น 

ที่ั�งในภาวะปกติแลัะภาวการณ์เคลัื�อนไหวการที่ำางานที่างด้า้นกายวิภาคศาสัตร์แลัะชว่กลัศาสัตร์มนษุย์

ในการวิเคราะห์การเคลัื�อนไหวพื�นฐานของร่างกายขณะที่ำากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ั�งในภาวะปกติแลัะภาวะ

การเคลัื�อนไหวบกพร่อง         

  Functional anatomy and biomechanics for analysis the fundamental body move-

ment in activity such as pushing pulling and jumping both normal conditions and abnormal 

movement conditions.

SPM	232		 การอัอักกำาลุ่่งกายสัำาหร่บสัภาวะพื่ิเศึษ																																			 2(1-2-3)

																(Exercise	in	Special	Conditions)

   หลัักการพื�นฐานของการออกกำาลังักายเฉพาะท่ี่�เก่�ยวข้องกับการเล่ันก่ฬา การเคลัื�อนย้าย 

ปฐมพยาบาลัแลัะก้้ช่พผู้้้ได้้รับบาด้เจ็บที่างการก่ฬา

  Principles and related physiology of specific exercises; transfer technique; first 

aids; cardiopulmonary resuscitation for sports injuries.
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SPM	351			 เวชศึาสัตร์การก่ฬาในภาวะสั่ขภาพื่ด่																									 3(1-4-4)

	 	 (Sports	Medicine	Management	in	Healthy	Condition)

  การจัด้การสัุขภาพใน บุคคลัแต่ลัะช่วงอายุ เพื�อสั่งเสัริมศักยภาพของร่างกาย ผู้่านการ  

  ซึ่กัประวตั ิการประเมนิศักยภาพของร่างกาย การวิเคราะหป์ญัหา เพื�อนำามาออกแบบการ

ออกกำาลัังกายให้ม่ความเหมาะสัมกับช่วงวัยแลัะบริบที่ของแต่ลัะบุคคลั

  Health management for all ages to promote physical and mental performance 

based on personal history, performance test and problem analysis, design specific exercise 

program.

 

SPM	381	 ท่ั่กษะการสัอันทั่างการก่ฬา																																																													2(1-2-3)

												 (Sports	Teaching	Skill)

  พื�นฐานการสัอนแลัะเที่คนิคเบื�องต้นสัำาหรับการสัอนการออกกำาลัังกายสัำาหรับบุคคลั

ที่ั�วไปที่่�ม่ความสันใจในการการออกกำาลัังกาย หลัักการความเป็นผู้้้นำาในการออกกำาลัังกายแบบกลัุ่ม 

ร้ปแบบแลัะเที่คนิคเฉพาะสัำาหรับการฝัึกสัอนนักก่ฬาแต่ลัะประเภที่เพื�อเสัริมสัร้างสัมรรถภาพในการ

เลั่นก่ฬา

   Principle and techniques for teaching exercise to everyone, Leading skill for 

group exercise, specific coaching technique and pattern in various sport type for improving 

the sport performance

SPM	471				การฝึกปฏิิบ่ติงานทั่างเวชศึาสัตร์การก่ฬา	1																					 3(0-14-7)

	 	 (Practice	in	Sports	Medicine	I)

  ฝึักปฏิบิตัทิี่างการก่ฬาในสัถานออกกำาลังักาย คลันิกิเพื�อการออกกำาลังักาย หรอืที่ม่สัโมสัร

ก่ฬาท่ี่�ม่ผู้้้มาใช้บริการ ที่ั�งบุคคลัทัี่�วไปที่่�ต้องการเสัริมสัร้างสัมรรถภาพร่างกาย แลัะผู้้้ท่ี่�ม่การบาด้เจ็บ

จากการออกกำาลังักาย  เพื�อสัง่เสัรมิที่กัษะในการจัด้การที่างการก่ฬาท่ี่�จำาเพาะในแต่ลัะบคุคลัได้อ้ย่าง

เหมาะสัม ภายใต้การควบคุมของผู้้้ม่ประสับการณ์

   Sport and exercise practice in fieldwork; sport club, fitness center etc., improve 

sport’s skill in athletes and general population under the supervisor with experiences.
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	 3.	 หมวดวิชาเลุ่่อักเสัร่		 6	หน�วยกิต

	 	 เลุ่่อักจากรายวิชาทั่่�เปิดสัอันในมหาวิทั่ยาลุ่่ยร่งสัิต

	 4.	 หมวดวิชาเลุ่่อักโทั่	ไม�น้อัยกว�า	 15	หน�วยกิต

    

 สัำาหรบันักศก่ษาต่างสัาขาวชิาในคณะ/วทิี่ยาลััย อื�น ๆ  ท่ี่�ตอ้งการเร่ยนวชิาโที่โด้ยให้เลัอืกเร่ยน

จากรายวิชาต่อไปน่� ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

GGY	231	 ภ่มิทั่่ศึน์สั่งคมสั่งว่ย:		การเปลุ่่�ยนแปลุ่งทั่างสั่งคมแลุ่ะระบบรอังร่บ	 3(3-0-6)

	 	 สั่งคมสั่งว่ย

	 	 (Landscape	of	Aging	Society:	Social	Change	and	Social	Security	for	Aging					

	 	 Society)

  ปรากฏิการณ์ที่างประชากร ได้แ้ก่ การเปล่ั�ยนแปลังขนาด้ โครงสัร้างประชากร ภาวะเจริญ

พันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ�น ความสััมพันธ์ระหว่างการเปลั่�ยนแปลังวิถ่การผู้ลัิตกับการที่ำางานของ

ประชากรกลัุ่มต่าง ๆ สัภาพเศรษฐกิจแลัะลัักษณะที่างสัังคม การเมือง การนิยามความสั้งอายุที่่�แตก

ตา่งแต่ลัะสังัคมวัฒนธรรม แลัะกลัุม่ชาติพันธ์ุ การเปล่ั�ยนแปลังสัถานภาพแลัะบที่บาที่หน้าที่่�ที่างสังัคม 

แลัะการปรบัตวัของบคุคลัระหวา่งการเขา้สั้ช่ว่งส้ังวยั ความสััมพนัธร์ะหวา่งกลัุม่อาย ุสัถานภาพของผู้้้

สัง้อายใุนสัังคมไที่ย แลัะนโยบายรองรบัสังัคมสัง้วยั ได้แ้ก ่นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ สังัคมแลัะสัิ�ง

แวด้ลัอ้ม  ระบบรองรบัผู้้ส้ัง้อายใุนประเที่ศไที่ย นโยบายด้า้นสัขุภาพ ลักัษณะแลัะเปา้หมายของระบบ

บริการสุัขภาพสัำาหรับผู้้้สั้งอายุแบบต่าง ๆ ในสัังคมไที่ยทัี่�งท่ี่�ด้ำาเนินการโด้ยภาครัฐ เอกชนแลัะภาค

ประชาชน หลัักประกนัชว่ติสัำาหรบัผู้้ส้ัง้อายใุนสังัคมไที่ย การเกดิ้ข่�น เปา้หมายแลัะการด้ำาเนินงานของ

หลัักประกนัประเภที่ตา่ง ๆ  สัวสััด้กิารสังัคมแลัะระบบหลักัประกนัสัังคมสัำาหรบัผู้้ส้้ังอาย ุได้แ้ก ่กองที่นุ

การออมแห่งชาติ เบ่�ยยังช่พ เป็นต้น หลัักการลังทีุ่นแลัะประกันช่วิตสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ กรณ่ศ่กษาการ

เปลั่�ยนแปลังที่างสัังคมแลัะระบบรองรับสัังคมสั้งวัย 

  Demographic phenomenon: population changes in terms of size, structure, re-

production, mortality and migration; the relation of production and work force of social groups 

effect to socioeconomics and political characteristic of ethnics groups;  interactions between 

social status, social function and the adaptation of person through aged; public policies for 

elderly such as economy, society, politics, public health and environment; characteristics 

of health delivery system for elderly in Thailand; private health delivery, health services by 

communities network, social welfare and social security system: national saving fund, welfair 

allowances, principle of investment and insurance for elderly, case study of  social change 

and social security for aging society.
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GGY	232	 พื่่�นทั่่�ก่บผ่้สั่งอัาย่ในสั่งคมสั่ว่ย						 3(3-0-6)

	 	 (Space	and	Elderly	in	Aging	Society)

  การเกิด้ข่�นของพื�นที่่�ที่างสัังคมแบบต่าง ๆ เพื�อรองรับกิจกรรมของคนวัยต่าง ๆ ในสัังคม

จากอด้่ตจนถ่งปัจจุบัน เน้นพื�นที่่�ที่างสัังคมที่่�เก่�ยวกับผู้้้สั้งอายุ  เช่น สัถานสังเคราะห์ผู้้้สั้งอายุ บ้านพัก

ผู้้้สั้งอายุ สัวนสัาธารณะ สัถานที่่�ออกกำาลัังกาย ศ้นย์ฟั้�นฟั้ผู้้้สั้งอายุ โรงเร่ยนผู้้้สั้งอายุ เป็นต้น ลัักษณะ

การใชช้วิ่ตของผู้้ส้ัง้อายุในพื�นท่ี่�สัาธารณะสัมยัใหม่แบบตา่ง ๆ  ความสััมพนัธร์ะหวา่งพื�นท่ี่�ที่างกายภาพ

แลัะพื�นท่ี่�ที่างสังัคมกับการใชร้า่งกายแลัะเคลัื�อนไหวของมนษุยก์บักจิกรรมในพื�นท่ี่�แบบตา่ง ๆ   แนวคิด้

การออกแบบเพื�อทีุ่กคน (universal design) การออกแบบบ้าน เครื�องใช้ไม้สัอยแลัะสัิ�งอำานวยความ

สัะด้วก แลัะสัภาพแวด้ลัอ้มสัำาหรบัผู้้ส้ัง้อาย ุรวมทัี่�งการออกแบบสังัคม สัภาพเมอืงแลัะพื�นท่ี่�สัาธารณะ

โด้ยการม่สั่วนร่วมของภาคประชาชน เพื�อสั่งเสัริมสัุขภาวะที่างกาย จิต สัังคมแลัะจิตวิญญาณ

  Emerging of social space and activities especially social space of aged: alms-

house, nursing home, public park, fitness, day care, elderly school; elderly life in public space 

and relation of aged body and mobility in public space; concept of universal design: housing 

and accommodation design, home and environment design for elderly, citizen participation 

and social innovation for city and environment design to promote social health and well-being.

GGY	233	 ผ่้สั่งอัาย่มห่ศึจรรย์ในสั่งคมดิจิทั่่ลุ่																							 3(1-4-4)	

	 	 (Miracle	Aging	in	Digital	Society)

  ผู้้ส้ัง้อายุกบัการใชช้วิ่ตในยุคด้จิทิี่ลัั เที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศด้า้นขอ้มล้ัเพื�อการจดั้การสุัขภาพ

ในผู้้้สั้งอายุ เที่คโนโลัย่เพื�อการปฏิิสััมพันธ์ที่างสัังคม เที่คโนโลัย่เพื�ออำานวยความสัะด้วกสับายแลัะ

สั่งเสัริมสุัขภาพแก่ผู้้้สั้งอายุ เที่คโนโลัย่สัำาหรับการลัด้อุบัติเหตุ ติด้ตาม แลัะช่วยเหลัือฉุกเฉินสัำาหรับ

ผู้้้สั้งอายุ เที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรมเพื�อสัุขภาพแลัะความสัะด้วกสับายสัำาหรับในสัภาวะเฉพาะ แลัะ

เที่คโนโลัย่ช่วยเรื�องการเร่ยนร้้ในผู้้้สั้งอายุ

  The elderly living in the digital age: information technology for health management 

in the elderly, technology for elderly: social interaction, convenience and health promotion, 

reducing accidents, tracking, and emergency help; technology and innovation for specific 

conditions; technology to help with learning in the elderly.
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GGY	234	 ศึิลุ่ปะแลุ่ะวิทั่ยาศึาสัตร์ขอังอัาหารแลุ่ะโภชนาการสัำาหร่บผ่้สั่งอัาย่						2(1-2-3)

	 	 (The	Art	and	Science	of	Food	and	Nutrition	for	Elderly)	 

  สัาเหตุการเปลั่�ยนแปลังความต้องการที่างโภชนาการแลัะสัารอาหารของผู้้้สั้งอายุ

 โภชนาการที่่�เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ หลัักในการเตร่ยมอาหาร การพัฒนาแลัะนวัตกรรมอาหาร

สัำาหรับผู้้้ส้ังอายุ แลัะการสัร้างสัรรค์อาหารที่่�เหมาะสัมกับผู้้้สั้งอายุแต่ลัะบุคคลัเพื�อส่ังเสัริมระบบ        

ต่าง ๆ ของร่างกายที่ำางานได้้ม่ประสัิที่ธิภาพเพิ�มข่�น

  Causes of changes in nutritional and nutritional needs of the elderly; dietary 

recommendations for the elderly; principle of food designs; food product development and 

innovation for the elderly; creating a diet that is suitable for each elderly person to promote 

various systems of the body to work more efficiently.

GGY	335	 การอัอักแบบแฟ์ช่�นก่บสั่ขภาพื่ผ่้สั่งอัาย่				 3(1-4-4)

	 	 (Fashion	Design	and	Elderly	Health)

  หลัักการออกแบบแฟัชั�นเพื�อส่ังเสัริมสุัขภาพผู้้้สั้งอายุ ได้้แก่ การเปล่ั�ยนแปลังที่าง

กายวิภาคศาสัตร์แลัะสัร่รวิที่ยาของผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่ความเก่�ยวข้องกับการออกแบบแฟัชั�น เสัื�อผู้้าที่่�ที่ำาให้

เกิด้ความสัะด้วกสับายที่างสัร่รวิที่ยา รองเที่้าสัุขภาพ การสั่งเสัริมบุคลัิกภาพด้้วยการออกแบบแฟัชั�น

 เช่น การออกแบบเสัื�อผู้้า การออกแบบที่รงผู้ม การเลัือกผู้ลัิตภัณฑ์์ด้้แลัผู้ิวแลัะเครื�องสัำาอางสัำาหรับ

ผู้้้สั้งอายุ แลัะการแต่งหน้า เสัื�อผู้้าที่่�ม่การปรับเปลั่�ยนให้เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ แลัะในผู้้้สั้งอายุที่่�

ม่ปัญหาเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้้้ป�วยอัมพาตคร่�งซึ่่ก ภาวะนำ�าหนักเกิน ภาวะสัมองเสัื�อม ภาวะติด้เต่ยง

เป็นต้น การที่ำาความสัะอาด้แลัะการด้้แลัรักษาเสัื�อผู้้า รองเที่้า การเลัือกเสัื�อผู้้า รองเที่้าแลัะแว่นตา

สัำาหรับการป้องกันการบาด้เจ็บ แลัะอุบัติเหตุ   สัำาหรับการเลั่นก่ฬา แลัะการตลัาด้แฟัชั�นในผู้้้สั้งอายุ 

  Principle of fashion design for promoting health in aging: the anatomy and phys-

iological changes in aging relating fashion design, clothing physiological comfort, health 

shoes; promoting personality with fashion design: clothing design, hair design, skin care 

product and cosmetic for aging, make up; adaptive clothing for aging with special condi-

tions : hemiplegia, obesity, dementia and bedridden; laundry techniques; choosing clothes, 

shoes, and glasses for specific purposes: injuries and accident prevention, sports; marketing 

of fashion in aging.
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GGY	336	 จิตวิทั่ยาผ่้สั่งอัาย่แลุ่ะครอับคร่ว		 3(1-4-4)

	 	 (Psychology	for	Elderly	and	Family)	 

  การเปลั่�ยนแปลังบที่บาที่แลัะสัถานภาพที่างสัังคมของผู้้้สั้งอายุ ความจำา อารมณ์ ความ

ต้องการ แลัะบุคลัิกภาพผู้้้สั้งอายุ  พฤติกรรมที่างสัังคมของผู้้้สั้งอายุ  ที่ฤษฎ่ที่างสัังคมเก่�ยวกับผู้้้สั้ง

อายุ ปัญหาสัุขภาพจิตในผู้้้สั้งอายุ  ลัักษณะ อาการ อาการแสัด้ง ความจำาเสัื�อมในผู้้้สั้งอายุ จิตบำาบัด้

สัำาหรับผู้้้สั้งอายุที่่�ม่ภาวะความจำาเสัื�อม กรณ่ศ่กษาผู้้้สั้งอายุที่่�ม่ภาวะผู้ิด้ปกติที่างจิตแลัะการจัด้การ

  Role and social status changes of elderly: memory, emotion, needs, and per-

sonalities of elderly; social behavior of elderly; psychosocial theory of aging; emotional and 

mental disorder, psychiatric disorders, amnesia, dementia, Alzheimer; psychotherapy of 

mental disorders and case study of elderly living with mental disorders. 

GGY	351	 ทั่่กษะการจ่ดการด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	 3(1-4-4)

	 	 (Health	Care	Operation	Skills	in	Elderly)

  หลัักการพื�นฐานของการจดั้การด้แ้ลัสัขุภาพของผู้้ส้ัง้อาย ุที่กัษะการจดั้การด้้แลัผู้้ส้้ังอายุ

ในด้้านต่าง ๆ ที่ั�งระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ ระบบประสัาที่ ระบบหายใจ ระบบที่างเด้ินอาหาร ระบบขับ

ถา่ย ระบบผู้วิหนงัแลัะชอ่งปาก การด้แ้ลัผู้้ส้ัง้อายใุนภาวะฉกุเฉนิ รวมถ่งการฟั้�นฟ้ัสัมรรถภาพด้า้นกาย

 การเคลัื�อนย้าย หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเด้ินต่าง ๆให้เหมาะกับภาวะในผู้้้สั้งอายุ โด้ยประยุกต์ความร้้

ที่างกายวิภาคศาสัตร์แลัะช่วกลัศาสัตร์  

  Basic principles health care operation in elderly; skill for health care operation in 

elderly involving musculoskeletal system, neurological system, respiratory system, excretory 

system, digestive system, integumentary system and dental care, emergency care; basic 

physical rehabilitation; transfer techniques; assistive device for disability condition; applied 

human anatomy and biomechanics for health care operation skills in elderly.

GGY	352	 การเพื่ิ�มความสัามารถีแลุ่ะประสัิทั่ธิภาพื่ทั่างร�างกายในผ่้สั่งอัาย่														2(1-2-3)

	 	 (Maximizing	Function	and	Capacity	in	Elderly)

  กระบวนการตัด้สิันใจที่างคลิันกิสัำาหรับผู้้ช้ว่ยเหลืัอด้แ้ลัผู้้ส้ัง้อายุ  หลักัการแลัะเที่คนิคการ

ตรวจคดั้กรองเพื�อประเมนิการที่ำางานด้้านร่างกาย สัิ�งแวด้ล้ัอม ด้า้นสังัคม แลัะด้้านจิตใจ ของผู้้ส้ัง้อายุ  

การตรวจร่างกายเบื�องต้นสัำาหรบัปัญหาด้า้นรา่งกายแลัะจติใจที่่�พบบ่อยในผู้้ส้ัง้อาย ุเชน่ ระด้บันำ�าตาลั

ในเลืัอด้ การรับความร้้สัก่ของฝั�าเท้ี่า ความแข็งแรงของกลัา้มเนื�อ ความยืด้หยุ่นของกล้ัามเนื�อ ภาวะซึ่ม่

เศรา้ เปน็ตน้ หลักัการแลัะเที่คนคิเพื�อเพิ�มความสัามารถที่างกาย จติ แลัะที่างสัังคม การออกกำาลังักาย
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เพื�อเพิ�มความแข็งแรง  ความที่นที่าน การที่ำากิจกรรมในช่วิตประจำาวัน การสั่งเสัริมความคลั่องตัวแลัะ

ความยืด้หยุ่น  

  Clinical decision making process for caregivers;  the principle and techniques 

of screening test for physical, environment, social, and mental aspects; basic assessment  

of physical and mental function: dextostix, sensation of feet, muscle power, flexibility and 

depression; the principles of maximizing function and capacity in aging: strengthening ex-

ercise, endurance training, functional training, and agility and flexibility training, functional 

training; promoting positive mindfulness; group exercise: leaders for group exercise; pet 

therapy; social activities: gardening, cooking, travelling and cross-age people activities.

GGY	353	 การเสัริมสัร้างการร่้คิดในผ่้สั่งอัาย่						 2(1-2-3)

	 	 (Enhancing	Cognitive	Function	in	Elderly)

  ความร้พื้�นฐานเก่�ยวกบัการรบัร้แ้ลัะการที่ำางานของสัมอง พยาธวิทิี่ยาของภาวะสัมองเสัื�อม

แลัะการจัด้การที่างการแพที่ย์ การป้องกันภาวะสัมองเสัื�อมในทุี่กช่วงวัย การคัด้กรองความบกพร่อง

ที่างการร้้คิด้ บที่บาที่ของผู้้้ช่วยเหลัือด้้แลัผู้้้ป�วยโรคสัมองเสัื�อม ด้้านการที่ำากิจวัตรประจำาวัน  การด้้แลั

ผู้้้ป�วยสัมองเสัื�อมที่่�ม่การเปลั่�ยนแปลังพฤติกรรมแลัะอารมณ์  ศิลัปะแลัะด้นตร่บำาบัด้ การออกแบบสัิ�ง

แวด้ลั้อม  การให้ความร้้กับผู้้้สั้งอายุแลัะครอบครัวเรื�องการด้้แลัผู้้้ป�วยสัมองเสัื�อม ความบกพร่องของ

การร้้คิด้เรื�องการจัด้การช่วิตในผู้้้สั้งอายุ  การออกแบบกิจกรรมเพื�อกระตุ้นระด้ับการร้้คิด้

  The basic knowledge of cognitive function and dementia; pathology of demen-

tia and medical management; life time course of prevention dementia; screening test for 

cognitive impairment; the roles of caregivers for dementia: ADL cares for dementia, cares 

for dementia conditions with behavioral and emotional change; art and music therapy for 

dementia; environment design for dementia; family education and peaceful communication; 

executive function impairment in aging; activity design for enhancing cognitive function.

GGY	354	 การสั�งเสัริมสั่ขภาพื่ในผ่้สั่งอัาย่พื่ฤฒพื่ลุ่่ง	 3(2-2-5)

	 	 (Health	Promotion	in	Active	Aging)

  ที่ฤษฎ่การแก่ชราแลัะการเปลั่�ยนแปลังที่างสัร่รวิที่ยาของผู้้้สั้งอายุ การบ้รณาการจัด้การ

ด้้แลัในผู้้้สั้งอายุที่่�ม่สุัขภาพด้่เพื�อมุ่งให้ผู้้้สั้งอายุม่สัุขภาวะแลัะคุณภาพช่วิตท่ี่�ด้่ ที่ั�งในด้้านการสัร้าง

เสัริมสัุขภาพที่างกาย การออกแบบการออกกำาลัังกายท่ี่�เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ  การป้องกันการ

ลั้มในผู้้้สั้งอายุ การออกแบบหรือการจัด้สัภาพแวด้ลั้อมที่่�เหมาะสัมสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ แลัะการประกอบ
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อาชพ่หรอืการจดั้สัรรงานในผู้้ส้ัง้อาย ุโด้ยบร้ณาการจากที่กัษะพื�นฐานในการด้้แลัผู้้ส้ัง้อาย ุโภชนาการ

อาหาร การจดั้การที่างยาตา่ง ๆ  รวมถ่งการด้แ้ลัมติทิี่างด้า้นจติใจแลัะสังัคมรว่มด้ว้ย ตลัอด้จนศก่ษาถ่ง

เวชศาสัตรใ์นการชะลัอวยั ที่ั�งด้า้นการเคลัื�อนไหวแลัะการออกกำาลังักาย ก่ฬาแลัะกจิกรรมนันที่นาการ 

อาหาร แลัะยาที่างเลัือก นวัตกรรมอื�น ๆ ที่่�ช่วยชะลัอวัย

  Theory of aging and physiological changes; integration of management for active 

aging, reach to get well-being and good quality of life in active aging; health promotion for 

active aging, exercise consideration for active aging, basic prevention of falling, environment 

design for elderly and life work for active aging; integrated basic skill for elderly health care 

operation, nutrition, pharmacology mental and social; anti-aging by movement and exercise, 

sport and recreational activities, diet and alternative medicine; other innovations for anti-aging.

GGY	437	 การทั่�อังเทั่่�ยวสัำาหร่บผ่้สั่งอัาย่		 2(1-2-3)

	 	 (Tourism	for	Elderly)

  การที่่องเที่่�ยวแลัะการบริการ พฤติกรรมการที่่องเที่่�ยวของผู้้้สั้งอายุ จรรยาบรรณวิชาช่พ

แลัะกฎหมายสัำาหรับการที่่องเที่่�ยว การจัด้การความเสั่�ยงแลัะความปลัอด้ภัยของการที่่องเท่ี่�ยว การ

วางแผู้นแลัะการจัด้นำาเที่่�ยว  การจัด้โปรแกรมที่่องเที่่�ยวสัำาหรับผู้้้สั้งอายุ การจัด้กิจกรรมนันที่นาการ

  Tourism and hospitality; elderly tourist behavior; professional ethics and laws in 

tourism; risk and safety management for tourism; tour planning and organizing; organizing 

travel plans for elderly tourists; recreational activity arrangement.     

GGY	455	 ศึิลุ่ปะในการด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	 3(1-4-4)

	 	 (The	Art	of	Elderly	Care)

  การบ้รณาการจัด้การด้้แลัในผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่สัภาวะความเจ็บป�วย อาทิี่เช่น ความเจ็บปวด้

จากโรคที่างระบบกระด้้กกลั้ามเนื�อ โรคเรื�อรังต่าง ๆ โรคที่างระบบประสัาที่  โรคที่่�ม่ความผู้ิด้ปกติของ

ระบบหายใจ หัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ โรคเรื�อรังไม่ติด้ต่อ ได้้แก่ เบาหวาน ความดั้นโลัหิตส้ัง ไขมันใน

เลัือด้สั้ง  โรคไตเรื�อรัง ไตวาย โรคมะเร็ง ผู้้้สั้งอายุที่่�อย้่ในภาวะนอนติด้เต่ยง หรือโรคอื�น ๆที่่�เก่�ยวข้อง

กับผู้้้สั้งอายุ การจัด้การที่างการแพที่ย์แลัะเภสััชวิที่ยาท่ี่�เก่�ยวข้อง การจัด้การด้้แลัผู้้้สั้งอายุท่ี่�ม่สัภาวะ

ความเจ็บป�วยแบบองค์รวม ที่ั�งในด้้านการ การรักษา แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพในผู้้้สั้งอายุป�วยจำาลัองแลัะ

ผู้้้สั้งอายุป�วยจริง การจัด้สัภาพแวด้ลั้อมให้เหมาะกับสัภาวะผู้้้สั้งอายุต่าง ๆ  
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  Integration of care management for special conditions in elderly; musculoskeletal 

disorders or chronic disease, neurological disorders, cardiopulmonary disorders, non-com-

municable disease; diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia), chronic kidney disease, 

kidney failure, elderly with bed ridden or other special conditions. Medical management 

and pharmacological management. Hollistic illness management including intervention and 

rehabilitation in model and real case. Environment design for special conditions in elderly.

GGY	456	 ศึานติแห�งช่วิต	 2(1-2-3)

	 	 (Peaceful	Life)

  ศานติเพื�อสัุขภาวะที่างสัังคมแลัะจิตวิญญาณ การสั่งเสัริมสัุขภาวะที่างสัังคมแลัะจิต

วิญญาณ แนวคิด้เก่�ยวกับช่วิต การเจริญสัติ คุณค่าความหมายของการม่ช่วิต มุมมองต่อช่วิตแลัะ

ความตาย  คติความเชื�อ พิธ่กรรมของการจัด้การความตายตามหลัักศาสันา เช่น พุที่ธ คริสัต์ อิสัลัาม 

เป็นต้น หรือกลุ่ัมชาติพันธ์ุ การจัด้การด้้แลัในผู้้้ส้ังอายุท่ี่�อย่้ในระยะท้ี่ายของช่วิต การจัด้การด้้แลัแบบองค์

รวม ครอบคลุัมมิติกาย ใจ สัังคม แลัะจิตวิญญาณของทัี่�งผู้้้ป�วย ครอบครัว แลัะผู้้้ด้้แลั โด้ยมุ่งการเพิ�ม

คุณภาพช่วิตของทัี่�งผู้้้ป�วยแลัะครอบครัว การด้้แลัครอบครัวแลัะญาติภายหลัังการจากไปของผู้้้ส้ังอายุ  

 Peaceful life for social and mindful health, concept of life and value of life, mindful-

ness training, perspective on death and dying, beliefs and rituals of passage in Buddhism, 

Christianity, Islam, etc. or ethnic groups, palliative care management in elderly: holistic care 

involving physical, mental, social, and spiritual aspect in elderly, family and caregivers that 

aimed to improve quality of life in elderly and their family; bereavement care for their family.

GGY	471	 ฝึกปฏิิบ่ติช�วยเหลุ่่อัด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	1	 3(0-14-7)

	 	 (Practice	in	Elderly	Health	Care	I)

  วิิชาบังื่คับก่อน : GGY 251 ที่ักษะการจำัดการดูแลัผู่้สำูงื่อาย่ (Health Care Operation 

  Skills in Elderly) แลัะ GGY 355 ศึิลัป็ะในการดูแลัผู่้สำูงื่อาย่ (The Art of Elderly Care)  

หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

   ฝึักปฏิิบัติที่ักษะ ด้้แลัผู้้้สั้งอายุในบ้านพักคนชรา ศ้นย์ด้้แลัผู้้้สั้งอายุรายวัน บ้านพักผู้้้สั้ง

อายุ สัถานพยาบาลั ศ้นย์พักฟ้ั�นผู้้้ป�วย แลัะให้การด้้แลัผู้้้สั้งอายุท่ี่�บ้าน ภายใต้การด้้แลัของบุคลัากร

ที่างการแพที่ย์ที่่�เก่�ยวข้อง ที่่�ม่ใบประกอบวิชาช่พแลัะม่ประสับการณ์ ที่ั�งในกรุงเที่พแลัะจังหวัด้ต่าง ๆ

ที่่�กำาหนด้ไว้ โด้ยเน้นกระบวนการรวบรวมข้อม้ลั ซึ่ักประวัติ บันที่่กผู้ลัการตรวจคัด้กรองโรคหรือปัญหา

ของระบบต่าง ๆในผู้้้ส้ังอายุได้้ บันท่ี่กผู้ลัการด้้แลั ร่วมกับการใช้เที่คโนโลัย่ (เที่คโนโลัย่ติด้ตามสุัขภาพ) 

ปฏิิบัติที่ักษะของ 
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caregiver ได้้แก่ การที่ำาความสัะอาด้ร่างกาย การเคลัื�อนย้าย นำาผู้้้ป�วยออกกำาลัังกายขั�นพื�นฐาน , 

เที่คนิคการจัด้ที่่าที่าง การใสั่เครื�องพยุงร่างกาย เครื�องช่วยเด้ิน ให้เหมาะสัมกับผู้้้สั้งอายุ 

  Caregiver skill practice in various aging services: nursing home, day care center,  

elderly housing, nursing homes, rehabilitation centers and aging at home in Bangkok and 

neighboring provinces to gain skills for caregiver management process, data gathering, 

history taking, screening test, basic assessment diseases, recording health information via 

technology; practice the skills of caregivers, bathing, basic exercise, positioning techniques, 

wearing support, walking aid device, environmental management under the supervision of 

relevant medical personnel with professional licenses and experience.  

GGY	472	 ฝึกปฏิิบ่ติช�วยเหลุ่่อัด่แลุ่ผ่้สั่งอัาย่	2	 3(0-14-7)

	 	 (Practice	in	Elderly	Health	Care	II)

   วิิชาบังื่คับก่อน  :  GGY 472 ฝึกป็ฏิิบัติช่วิยเหลั่อดูแลัผู่้สำูงื่อาย่ 1 หร่ออยู่ในด่ลัพินิจำของื่

  อาจำารย์ผู่้รับผ่ิดชอบหลัักสำูตร

  ฝึักปฏิิบัติที่ักษะ ด้้แลัผู้้้สั้งอายุในบ้านพักคนชรา ศ้นย์ด้้แลัผู้้้สั้งอายุรายวัน บ้านพักผู้้้สั้ง

อายุ สัถานพยาบาลั ศน้ย์พกัฟ้ั�นผู้้ป้�วย แลัะให้บรกิารด้แ้ลัผู้้้ส้ังอายุท่ี่�บา้น ภายใต้การด้แ้ลัของบุคลัากร

ที่างการแพที่ยท์ี่่�เก่�ยวขอ้ง ท่ี่�มใ่บประกอบวชิาชพ่แลัะมป่ระสับการณ ์ที่ั�งในกรงุเที่พแลัะจงัหวดั้ตา่ง ๆ ที่่�

กำาหนด้ไว้ โด้ยเน้นกระบวนการจัด้การช่วยเหลัือด้้แลัผู้้้สั้งอายุที่่�ครอบคลัุมที่ั�งด้้าน กาย จิต สัังคม แลัะ

สัิ�งแวด้ลั้อม ในผู้้้สั้งอายุโรคเรื�อรัง หรือม่เงื�อนไขเฉพาะ เช่น  ความจำาเสัื�อม พาร์กินสััน จิตเวช มะเร็ง ผู้้้

ป�วยตดิ้เตย่ง ภาวะกระด้ก้หัก ผู้้พ้กิาร การจัด้เตรย่มอาหารแลัะด้แ้ลัการรบัประที่านยาตามคำาสัั�งแพที่ย์

การให้คำาแนะนำากับญาติแลัะผู้้้สั้งอายุแต่ลัะบุคคลัได้้อย่างเหมาะสัม การที่ำางานประสัานงานร่วมกับ

วิชาช่พอื�น

  Caregiver skill practice in various aging services: nursing home, day care center, 

elderly housing, nursing homes, rehabilitation centers and aging at home in Bangkok and 

neighboring provinces to gain comprehensive skills for caregiver: physical, mental, social, 

environment in elderly and elderly with special conditions: dementia, Parkinson, psychiatric, 

cancer, bedridden, fracture and disability; preparing food and organizing medication; advice 

elderly and their family; cooperation with multidisciplinary team.
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ร�ยช่�ออ�จ�รย์
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คณ์ะกายภาพื่บำาบ่ดแลุ่ะเวชศึาสัตร์การก่ฬา		

1.	 ดร.วรชาติ			เฉิดชมจ่นทั่ร์
	 คณ์บด่
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 ปร.ด้. (วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)
 มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
2.	 ดร.กิติมา		รงค์สัว่สัดิ�
	 รอังคณ์บด่ฝ�ายบริหาร
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 ประกาศน่ยบัตร (กายภาพบำาบัด้คลัินิก)
 มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
 วที่.ม.(วิที่ยาศาสัตร์การเคลัื�อนไหวแลัะ
 การออกกำาลัังกาย) มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
 ปร.ด้. (วิที่ยาศาสัตร์ช่วการแพที่ย์) 
 มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
3.	 ดร.บ่ศึรา		ชินสังคราม
	 รอังคณ์บด่ฝ�ายวิชาการ
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
 ปร.ด้. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยศร่นครินที่รวิโรฒ
4.	 ดร.สั่ทั่ิศึา		ปลุ่่�มปิติวิริยะเวช
 รองคณบด้่ฝั�ายกิจการแลัะพัฒนานักศ่กษา
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 ศศ.ม. (วัฒนธรรมศ่กษา) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 ปร.ด้. (มานุษยวิที่ยา) มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
5.	 ดร.เบญี่จร่ตน์		แสังทั่อัง
 รองคณบด้่ฝั�ายวิจัยแลัะการจัด้การความร้้
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยนเรศวร
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
 ปร.ด้. (วิที่ยาศาสัตร์การเคลัื�อนไหวของมนุษย์)
 มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
6.	 ช�อัผกา		ดำารงไทั่ย		(ลุ่าศึึกษาต�อั)
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััย•ขอนแก่น
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
7.	 ก่ลุ่ยา		ก้อังว่ฒนาก่ลุ่
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
 วที่.ม. (วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) 
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 ปร.ด้.(กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั

8.	 วราสัิน่		สั่บซีึ�ง	
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยนเรศวร
 วที่.ม. (สัร่รวิที่ยา) มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
9.	 ศึิริพื่ร		วงศึ์สัายญี่าติ		ศึิริพื่ร		
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
 วที่.ม. (สัร่รวิที่ยา) มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
10.	 ณ์่ฐกาญี่จน์		แก้วคำา		
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
 วที่.ม. (สัร่รวิที่ยา) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 ปร.ด้.(ประสัาที่วิที่ยาศาสัตร์) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
11.	 ดร.ณ์่ฏิฐิกา			นาคเพื่ชร
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 วที่.ด้. (กายภาพบำาบัด้) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
12.	 สัมชนก		หงษ์ทั่อัง	 
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
13.	 ทั่ิวา			โกศึลุ่
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 ประกาศน่ยบัตร (กายภาพบำาบัด้ด้้วยการจัด้ ด้ัด้ ด้่ง)
 มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
14.	 ดร.โชติกา		ลุ่่กษณ์ะพื่่กก์			(ลุ่าศึึกษาต�อั)
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 PhD.(Physiotherapy) University if Birmingham
15.	 สัาคร		บ่ญี่ลุ่า
 วที่.บ. (กายภาพบำาบดั้) มหาวทิี่ยาลัยัศรน่ครินที่รวโิรฒ
 วที่.ม. (จิตวิที่ยาให้คำาปร่กษา)
 มหาวิที่ยาลััยรามคำาแหง
16.	 จิรพื่ิมลุ่	เขาเข่ยว		(ลุ่าศึึกษาต�อั)
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
17.	 นลุ่่ทั่		อั่ตสัาหฉ่นทั่์		(ลุ่าศึึกษาต�อั)
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
18.	 ปฐมพื่งศึ์			จ่นธิมา
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยพะเยา
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยเช่ยงใหม่
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คณ์ะกายภาพื่บำาบ่ดแลุ่ะเวชศึาสัตร์การก่ฬา		

19.	 ช่ยร่ฐ			เผ่อักลุ่ิขิต
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
20.	 ธ่ญี่วร่ตน์		จ่นทั่ร์ศึร่
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
21.	 อั่สัา		ชินวะโร		
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต.
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยศร่นครินวิโรฒ
22.	 บดินทั่ร์		ค่้มโนนช่ย		
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 วที่.ม.(กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยศร่นครินที่รวิโรฒ
23.	 อั่ญี่มณ์่			ยิ�งยงย่ทั่ธ
 วที่.บ. (กายภาพบำาบดั้) มหาวทิี่ยาลัยัศรน่ครินที่รวโิรฒ
 วที่.ม.(กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยศร่นครินที่รวิโรฒ
24.	 ศึิรินทั่ร์		สัิทั่ธิสั่วรรณ์สัิน
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
 วที่.ม.(กายวิภาคศาสัตร์) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
25.	 อัภิญี่ญี่์การย์		เจริญี่ลุ่าภ
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสัตร์
 วที่.ม. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
26.	 ราตร่		เตชอัย่�สั่ขเจริญี่		
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 M Sc. Health Science: Physical Therapy) 
 Teikyo Heisei University. Japan.
27.	 สั่ว่ฒนา		ทั่อังเอั่ย
 วที่.บ. (กายภาพบำาบดั้) มหาวทิี่ยาลัยัศรน่ครินที่รวโิรฒ
 วที่.ม. (กายวิภาคศาสัตร์) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
28.	 ภ่ทั่ร์ลุ่ดา	ต่งว่ระสัิงห์
 วที่.บ. (กายภาพบำาบัด้) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั
 วที่.ม. (ประสัาที่วิที่ยาศาสัตร์) มหาวิที่ยาลััยมหิด้ลั




