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สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
Physical Therapy
ปริิญญาและสาขาวิิชา
		 ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย)
		 ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ)
		 ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย)
		 ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ)

:	วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (กายภาพบำำ�บััด)
:
Bachelor of Science (Physical Therapy)
:
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด)
:
B.Sc. (Physical Therapy)

จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร
139
หน่่วยกิิต
รููปแบบของหลัักสููตร หลัักสููตรปริิญญาตรีีทางวิิชาชีีพ 4 ปีี
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
นัักกายภาพบำำ�บััด ประจำำ�สถานพยาบาล
นัักกายภาพบำำ�บััดประจำำ�ทีีม/สโมสรกีีฬา
นัักกายภาพบำำ�บััดประจำำ�คลิินิิกกายภาพบำำ�บััดเอกชน
นัักกายภาพบำำ�บััดประจำำ�โรงเรีียน/ศููนย์์การศึึกษาพิิเศษ
นัักกายภาพบำำ�บััดประจำำ� health club, fitness and spa
พนัักงานบริิษััทเครื่่�องมืือแพทย์์
คลิินิิกกายภาพบำำ�บััดชุุมชน หน่่วยบริิการร่่วมในระดัับหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
นัักกายภาพบำำ�บััดในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (กระทรวงมหาดไทย)
จุุดมุ่่�งหมายของหลัักสููตร
1. 	มุ่่�งผลิิตนัักกายภาพบำำ�บััดที่่�มีีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิปริิญญาตรีี สาขา
กายภาพบำำ�บััด สามารถจััดการทางกายภาพบำำ�บััดแบบองค์์รวม และบููรณาการกัับสหวิิทยาการในการ
สร้้างเสริิม ป้้องกััน รัักษา และฟื้้นฟู
� ใู นทุุกช่่วงวััยทั้้�งในและนอกโรงพยาบาลโดยอิิงหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
มีีความรู้้�ทัักษะกายภาพบำำ�บััดในแขนงที่่�สนใจเพิ่่�มขึ้้น� พร้้อมด้้วยจิิตวิิญญาณการเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�
มีีหััวใจ มีีภาวะการนำำ� มีีความมุ่่�งมั่่�นในการริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์รููปแบบการบริิการทางกายภาพบำำ�บััดที่่�ทััน
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม
2. 	มุ่่�งเน้้นให้้บััณฑิิตมีีมุุมมองกว้้างไกล สามารถคิิดได้้อย่่างมีีเหตุุผล สามารถกลั่่�นกรอง
ข้้อมููล มีีความสามารถในการสื่่อ� สาร มีีจิติ ใจในการให้้บริิการผู้้�ป่่วย มีีจิติ สาธารณะ มีีทักั ษะการใช้้และ
เท่่าทัันสื่อ่� เทคโนโลยีี มีีความตระหนัักในคุุณธรรม จริิยธรรม ประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีใี ห้้กับั บุุคคล
อื่่�นในสัังคม อัันเป็็นรากฐานของการศึึกษาเพื่่�อความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์
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3. 	มุ่่�งเน้้นให้้บััณฑิิตมีีความรู้้� และทัักษะในการให้้บริิการกายภาพบำำ�บััดแบบองค์์รวม
มีีแนวคิิดในการวางแผนการรัักษาผู้้�ป่่วยแบบเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การตรวจ วิินิิจฉััย รัักษา การส่่งเสริิม
ป้้องกัันโรค และการฟื้้นฟู
� สู ภาพร่่างกายและจิิตใจ รวมทั้้�งพยากรณ์์ และติิดตามผลการรัักษาอย่่างเป็็น
ระบบ ผ่่านการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ตรงตามแนวคิิดจิิตตปััญญาศึึกษา และมีีทางเลืือกใหม่่สำำ�หรัับ
การพััฒนาประสบการณ์์เฉพาะในเรื่่อ� งการเป็็นผู้้�ประกอบการ การออกแบบโปรแกรมการดููแลผู้้�สููงอายุุ
และกายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬา
คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลายสายสามััญที่่�เน้้นวิทิ ยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า
2. มีีสุขุ ภาพสมบููรณ์์ทั้้ง� ร่่างกายและจิิตใจ ไม่่เจ็็บป่่วยหรืือเป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรงหรืือมีีความ
ผิิดปกติิอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการศึึกษา
3.	มีีคุุณสมบััติิอื่่�นๆ ตามที่่�สถาบัันการศึึกษากำำ�หนด
โครงสร้้างหลัักสููตร
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30
หน่่วยกิิต
		 แบ่่งโครงสร้้างหลัักสููตรออกเป็็น 8 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		
กลุ่่�มที่่� 1 และ กลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม
15
หน่่วยกิิต
		 แบ่่งเป็็น
		 กลุ่่�มที่่� 1 อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)
3
หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 2 ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร
12
หน่่วยกิิต
		
(Internationalization and Communication)			
		
โดยกลุ่่�มที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�
		 กลุ่่�ม 2.1 กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language) 6
หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�ม 2.2 กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
(International Language and International Experience) 6 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 3 ถึึง กลุ่่�มที่่� 8 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม
15
หน่่วยกิิต
		 นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8
		 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือกวิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้ว		
		 ไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
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		 กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
		
(Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่่�มที่่� 4 ศิิลปะและวััฒนธรรม (Arts and Culture)
		 กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่่�มที่่� 6 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล (Digital Media Literacy)
		 กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์ (Essence of Science)
		 กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์ (RSU My-Style)
2. หมวดวิิชาเฉพาะ
103
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
		 1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ
26
หน่่วยกิิต
		 2) วิิชาชีีพ		
77
หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
ไม่่น้้อยกว่่า
6
หน่่วยกิิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
RSU 111	สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
RSU 112	กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ		
1(0-2-1)
ENL xxx กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
3(x-x-x)
RSU 14x กลุ่่�มที่่� 4 ศิิลปะและวััฒนธรรม 3(x-x-x)
									
รวม 9 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU 13x กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้�นำำ�และ
3(x-x-x)
				 ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม		
ENL xxx กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
3(x-x-x)
CHM 119 เคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับ		
3(3-0-6)
				วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
		
PHY 140	ฟิิสิิกส์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
3(2-3-6)
				วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
		
PTS 111 มหกายวิิภาคศาสตร์์ :
1(1-0-2)
				 ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อและกระดููก
PTS 112 ปฏิิบััติิการกายวิิภาคศาสตร์์ : 3(0-6-3)
				 ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อ
กระดููก
				 และระบบอื่่�นๆ
XXX xxx เลืือกเสรีี
		
3(x-x-x)
									 รวม 19 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU 17x กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์ 3(x-x-x)
RSU 16x กลุ่่�มที่่� 6 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
3(x-x-x)
ENL xxx กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
3(x-x-x)
PTE 113 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 1:
2(2-0-4)
				 ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อและกระดููก
PTS 114 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 2:
3(3-0-6)
				 ระบบหายใจและไหลเวีียนโลหิิตและอื่่�นๆ
PTS 121	ชีีวกลศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
3(3-0-6)
				 การเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์
									 รวม 17 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
ENL xxx กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
3(x-x-x)
BCH 209	ชีีวเคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
3(3-0-6)
				วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
PTE 230 สรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย
2(1-2-3)
		
							
รวม 8 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU 15x กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม 3(x-x-x)
PTE 222	ชีีวกลศาสตร์์และการควบคุุม
2(1-2-3)
				 การเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์		
PTE 231 หลัักการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อ
2(1-2-3)
				 สร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ		
PTE 232 ฝึึกปฏิิบััติิการออกกำำ�ลัังกาย
3(0-6-3)
				 เพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ
PTE 234 การรัักษาด้้วยมืือ		
2(0-4-2)
PTE 236 หลัักการรัักษาด้้วยเครื่่�องมืือ
2(2-0-4)
				 ทางกายภาพบำำ�บััด
PTE 237 ฝึึกปฏิิบััติิการรัักษาด้้วยเครื่่�องมืือ 2(0-4-2)
				 ทางกายภาพบำำ�บััด
								 รวม 16 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PTE 223 กายวิิภาคศาสตร์์และ
1(0-2-1)
				ชีีวกลศาสตร์์การทำำ�งาน		
PTE 233 การออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อ
3(1-4-4)
				 สร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพในภาวะเฉพาะ
PTE 235 การรัักษาด้้วยการดััดและการดึึง 3(1-4-4)
PTE 238 โภชนาการและเภสััชวิิทยา
2(2-0-4)
				สำำ�หรัับกายภาพบำำ�บััด
PTS 241	จิิตวิิทยาสุุขภาพและ
3(2-2-5)
				จิิตวิิทยาสัังคม
PTE 250 หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการ 1(1-0-2)
				 ทางกายภาพบำำ�บััด
PTE 251 การตรวจประเมิิน 		
3(1-4-4)
				 ทางกายภาพบำำ�บััด
							
รวม 16 หน่่วยกิิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1
PTS 342 กฎหมายและจริิยธรรมนัักวิิชาชีีพ 2(2-0-4)
PTE 352 หลัักการจััดการ		
2(2-0-4)
				 ทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบ		
				 กระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
PTE 353 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
2(0-4-2)
				 ทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะ		
				 ระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
PTE 354 หลัักการจััดการทาง 1(1-0-2)
				 กายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบประสาท
PTE 355 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
3(0-6-3)
				 ทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบประสาท
PTE 358 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในเด็็ก3(1-4-4)
PTS 361	วิิธีีวิิทยาการวิิจััยสุุขภาพ
3(1-4-4)
PTE 362	นวััตกรรมด้้านสุุขภาพและ
3(2-2-5)
				 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
								 รวม 19 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PTE 356 หลัักการจััดการ		
2(2-0-4)
				 ทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะ		
				 ระบบหััวใจหลอดเลืือดและระบบหายใจ
PTE 357 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
2(0-4-2)
				 ทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะ		
				 ระบบหััวใจหลอดเลืือดและระบบหายใจ
PTE 359 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััด 2(1-2-3)
				 ในผู้้�สููงอายุุ
PTE 360 กายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬา
3(1-4-4)
PTE 371 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 1
3(0-14-7)
								
รวม 12 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
PTE 372 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 2
3(0-14-7)
PTE 373 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 3
3(0-14-7)
								
รวม 6 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาที่่� 1
PTE 463 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััด 2(1-2-3)
				 ในภาวะเรื้้�อรัังและภาวะอื่่�นๆ
PTE 474 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 4
3(0-14-7)
PTE 476 กายภาพบำำ�บััดชุุมชน	
3(0-14-7)
								
รวม 8 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PTE 475 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 5
3(0-14-7)
PTE 477 การฝึึกปฏิิบััติิงาน 		
3(0-14-7)
				 กายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬา
XXX xxx เลืือกเสรีี
		
3(x-x-x)
								
รวม 9 หน่่วยกิิต
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หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาชรััณสุุขศาสตร์์
(หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564)
ปริิญญาและสาขาวิิชา
		 ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย)
		 ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ)
		 ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย)
		 ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ)

:	วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (ชรััณสุุขศาสตร์์)
: Bachelor of Science (Gerontology)
: วท.บ. (ชรััณสุุขศาสตร์์)
: B.Sc. (Gerontology)

จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร
120
หน่่วยกิิต
	รููปแบบของหลัักสููตร ปริิญญาตรีีทางวิิชาการ 4 ปีี
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
		 นัักจััดการสุุขภาวะผู้้�สููงอายุุในหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
		 เจ้้าของธุุรกิิจบริิการผู้้�สููงอายุุ เช่่น บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ สถานพัักฟื้้�นผู้้�ป่่วยสููงอายุุ ศููนย์์ดููแล
		ผู้้�สููงอายุุ
		ผู้้�จััดการธุุรกิิจบริิการผู้้�สููงอายุุ
		ที่่�ปรึึกษาด้้านสุุขภาวะของผู้้�สููงอายุุให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1. 	บััณฑิิตมีีความรู้้�ด้้านสุุขภาพแบบองค์์รวมของผู้้�สููงอายุุโดยผสมผสาน ความรู้้�ทาง
สัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ สถาปััตยกรรมศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ ภาษาศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
สุุขภาพ ร่่วมกัับนำำ�ภููมิปัิ ญ
ั ญาของผู้้�สููงอายุุในมิิติต่ิ า่ ง ๆ เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ผู้้�สููงอายุุ
2. 	บััณฑิิตมีีทัักษะในการช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างมีีคุุณภาพมาตรฐาน และปลอดภััย
ในระดัับสากล อย่่างครอบคลุุมทั้้�งด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรค ฟื้้นฟู
� สู ภาพร่่างกาย ในผู้้�สููงอายุุ
ติิดสัังคม ติิดบ้้าน และผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง ทั้้�งในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเจ็็บป่่วยจากโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง โรค
สมองเสื่่�อม และในผู้้�ที่่�มีีความพิิการทุุกกลุ่่�ม มีีความสามารถให้้คำำ�แนะนำำ� ปรึึกษาด้้านสุุขภาพ และ
การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน กัับวััยกลางคน ผู้้�สููงอายุุ และญาติิ
3.	บััณฑิิตมีีทักั ษะการทำำ�งานร่่วมกัับบุุคลากรทางการแพทย์์ การจััดโครงการบริิการสุุขภาพ
รวมทั้้�งการสร้้างงานและการบริิการรููปแบบอื่่น� ๆ มีีทักั ษะการใช้้เทคโนโลยีี และสร้้างนวััตกรรมเพื่่อ� การ
จััดการสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุ
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4. 	บััณฑิิตมีีความสามารถสื่่อ� สารด้้วยภาษาหลากหลายวััฒนธรรม และสามารถให้้การช่่วย
เหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความหลากหลายทางวััฒนธรรมด้้วยความเข้้าใจ
5. 	บััณฑิิตมีีความเห็็นอกเห็็นใจผู้้�อื่่น� และมีีความซื่่อ� สััตย์์ ขยััน อดทน ในการปฏิิบัติั งิ านเป็็น
ที่่�ไว้้วางใจของผู้้�สููงอายุุและครอบครััว นายจ้้าง และเพื่่�อนร่่วมงาน
6. 	บััณฑิิตมีีสำำ�นึกึ ของผู้้�ประกอบการเพื่่อ� สัังคม สร้้างสรรค์์บริิการที่่�เอื้้อ� ประโยชน์์ต่อ่ มวลชน
คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
2.2.1	สำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตามหลัักสููตรของกระทรวง
ศึึกษาธิิการหรืือเทีียบเท่่า และมหาวิิทยาลััยพิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรเข้้ารัับศึึกษา
2.2.2	มีีสุุขภาพสมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ ไม่่เจ็็บป่่วยหรืือเป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรงหรืือ
มีีความผิิดปกติิอื่่�น ๆที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการศึึกษา
2.2.3	มีีผลการเรีียนเฉลี่่�ย (GPA) ไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00
โครงสร้้างหลัักสููตร		
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30 หน่่วยกิิต
		 หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไปแบ่่งโครงสร้้างหลัักสููตรออกเป็็น 8 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		
กลุ่่�มที่่� 1 และ กลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม 15 หน่่วยกิิต แบ่่งเป็็น
		 กลุ่่�มที่่� 1 อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)
3 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 2 ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร
12 หน่่วยกิิต
		
(Internationalization and Communication)			
โดยกลุ่่�มที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 กลุ่่�ม 2.1 กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language) 6 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�ม 2.2 กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
		
(International Language and International Experience) 6 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 3 ถึึง กลุ่่�มที่่� 8 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม
15 หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือกวิิชา
ได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
		
(Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่่�มที่่� 4 ศิิลปะและวััฒนธรรม (Arts and Culture)
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		 กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่่�มที่่� 6 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล (Digital Media Literacy)
		 กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์ (Essence of Science)
		 กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์ (RSU My-Style)
2. หมวดวิิชาชีีพ		
84
หน่่วยกิิต
		 ประกอบด้้วย
		 1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ
39
หน่่วยกิิต
		 2) วิิชาชีีพ		
45
หน่่วยกิิต
		
วิิชาชีีพ-บัังคัับ		
30
หน่่วยกิิต
		
วิิชาชีีพ-เลืือก		
15
หน่่วยกิิต
ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้� กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งจาก 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 กลุ่่�มที่่� 1 ชรััณสุุขศาสตร์์
15 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 2 เวชศาสตร์์การกีีฬาประยุุกต์์
15 หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีีไม่่น้้อยกว่่า
6
หน่่วยกิิต
		 เลืือกจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต
4. หมวดวิิชาโท
ไม่่น้้อยกว่่า
15
หน่่วยกิิต
		สำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างสาขาวิิชาในคณะ/วิิทยาลััย อื่่�น ๆ ที่่�ต้้องการเรีียนวิิชาโท
		 โดยให้้เลืือกเรีียนจากรายวิิชาที่่�กำำ�หนด ไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษาปกติิ สาขาชรััณสุุขศาสตร์์
แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 2

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
RSU 111	สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
RSU 112	กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ 		
1(0-2-1)
RSU 142 ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการ
3(3-0-6)
				ดำำ�เนิินชีีวิิต
								
รวม 6 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนา
3(2-2-5)
CHM 119 เคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์ 3(3-0-6)
				 การแพทย์์		
PHY 140		ฟิิสิิกส์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
3(2-3-6)
				วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์		
PTS 111 กายวิิภาคศาสตร์์: ระบบประสาท 1(1-0-2)
				 กล้้ามเนื้้�อ และกระดููก
PTS 112 ปฏิิบััติิการกายวิิภาคศาสตร์์:
3(0-6-3)
				 ระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ กระดููก
				 และระบบอื่่�น ๆ		
									 รวม 13 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU 171	วิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข		
3(2-2-5)
ENL 126 ภาษาอัังกฤษในบริิบทของ
3(2-2-5)
				 เทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ
PTS 113 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 1:
3(3-0-6)
				 ระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ และกระดููก
PTS 114 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 2:
3(3-0-6)
				 ระบบหายใจและไหลเวีียนโลหิิต และอื่่�น ๆ
PTS 121	ชีีวกลศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
3(3-0-6)
				 การเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์
									 รวม 15 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
ENL 128 การนำำ�เสนอผลงานเป็็น	
3(2-2-5)
				 ภาษาอัังกฤษ		
BCH 209	ชีีวเคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
3(3-0-6)
				วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ		
								
รวม 6 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ENL 127 ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน
3(2-2-5)
PTS 224 สรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย
3(1-4-4)
PTS 231 การออกกำำ�ลัังกายพื้้�นฐาน	
3(1-4-4)
PTS 233	หััตถการเพื่่�อการฟื้้�นฟููทางกาย 3(0-6-3)
GGY 231	ภููมิิทััศน์์สัังคมสููงวััย		
3(3-6-3)
GGY 232	พื้้�นที่่�กัับผู้้�สููงอายุุในสัังคมสููงวััย 3(3-0-6)
							
รวม 18 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU 135 การออกแบบชีีวิิตและสัังคม
3(2-2-5)
				 แห่่งความสุุข
		
RSU 161 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล 3(2-2-5)
PTS 241	จิิตวิิทยาสุุขภาพและ
3(2-2-5)
				จิิตวิิทยาสัังคม
GGY 233	ผู้้�สููงอายุุมหััศจรรย์์ในสัังคมดิิจิิทััล 3(1-4-4)
GGY 234	ศิิลปะและวิิทยาศาสตร์์ของ
2(1-2-3)
				 อาหารและโภชนาการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
								 รวม 14 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 3

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1
PTS 361	วิิธีีวิิทยาการวิิจััยสุุขภาพ
3(1-4-4)
GGY 351	ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ 3(1-4-4)
GGY 352 การเพิ่่�มความสามารถและ
2(1-2-3)
				 ประสิิทธิิภาพทางร่่างกายในผู้้�สููงอายุุ
GGY 381	นวััตกรรมด้้านสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ 3(1-4-4)
				 และการเป็็นผู้้�ประกอบการ		
XXX xxx	วิิชาเลืือกเสรีี		
3 หน่่วยกิิต
								 รวม 14 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU 150 การจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์
3(2-2-5)
PTS 342 กฎหมายและจริิยธรรมนัักวิิชาชีีพ 2(2-0-4)
GGY 335 การออกแบบแฟชั่่�นกัับ
3(1-4-4)
				สุุขภาพผู้้�สููงอายุุ		
GGY 336	จิิตวิิทยาผู้้�สููงอายุุและครอบครััว 3(1-4-4)
GGY 353 การเสริิมสร้้างการรู้้�คิิดในผู้้�สููงอายุุ 2(1-2-3)
GGY 354 การส่่งเสริิมสุุขภาพในผู้้�สููง
3(2-2-5)
				 อายุุพฤฒพลััง			
								 รวม 16 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาที่่� 1
GGY 437		 การท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ 2(1-2-3)
GGY 455		ศิิลปะในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
3(1-4-4)
GGY 456		 ศานติิแห่่งชีีวิิต		
2(2-0-4)
GGY 482 	นวััตกรรม และผู้้�ประกอบการ 2(1-2-3)
					 เพื่่�อสัังคมในงานสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
XXX xxx	วิิชาเลืือกเสรีี		
3 หน่่วยกิิต
								 รวม 12 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
GGY 471 ฝึึกปฏิิบัติั ช่ิ ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 1 3(0-14-7)
GGY 472 ฝึึกปฏิิบััติช่ิ ่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 2 3(0-14-7)
							
รวม 6 หน่่วยกิิต
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คำำ�อธิิบายรายวิิชา
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หลัักสููตรกายภาพบำำ�บััด

1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

1)  กลุ่่�มที่่� 1     อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย    (RSU Identity)

RSU 111 สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
		 ความหมายของสัังคมธรรมาธิิปไตย สัังคมที่่�เป็็นธรรม ความเสมอภาค เสรีีภาพ หลัักธร
รมาภิิบาล คุุณธรรมจริิยธรรม จิิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตย การตระหนััก
ในสิิทธิิ หน้้าที่่ข� องพลเมืือง การใช้้ชีีวิติ ร่่วมกัับผู้้�อื่่น� และการร่่วมพััฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง
สัังคม
		 Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance; decency; public mind and democracy. Awareness of rights and civic duty. Living with
others. Social development in terms of economy, politics, society.
RSU 112 กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
		 ความสำำ�คััญของสุุขภาพและสมรรถภาพร่่างกาย ศาสตร์์พื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกาย
การดููแลน้ำำ��หนัักตััวให้้เหมาะสม มีีทัักษะในการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา ด้้วยกิิจกรรมกีีฬาตามความ
สนใจหนึ่่�งชนิิดกีีฬา จากหลากหลายชนิิดกีีฬาที่่�เปิิดโอกาสให้้เลืือก สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นกิิจกรรมการ
ออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพสมรรถภาพและนัันทนาการ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของการมีีลีีลาชีีวิิตที่่�ดีี เน้้นการ
ปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดีีในการออกกำำ�ลัังกาย
		 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) กลุ่่ม� ที่่� 2    ความเป็็นสากลและการสื่่อส
� าร (Internationalization and Communication)
           รายวิิชาภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานที่่�นัักศึึกษาจะต้้องเรีียน ดัังนี้้�
		
กรณีีที่่� 1 นัั ก ศึึกษาที่่� มีีทัั ก ษะทางภาษาอัั ง กฤษระดัั บ มัั ธ ยมศึึกษาต่ำำ�� กว่่ า เกณฑ์์ ที่่�
มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ 0-20 คะแนน หรืือ ไม่่มีี
ผลคะแนน O-NET หรืือเกรดเฉลี่่�ยรวมภาษา ต่่างประเทศ ต่ำำ��กว่่า 3.00) จะต้้องเรีียนวิิชา ENL 124 :
ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ (English Bridging) และสอบผ่่านได้้สััญลัักษณ์์ S (Satisfactory) ก่่อน จึึง
สามารถเรีียนรายวิิชาภาษาอัังกฤษอื่่�นๆ ตามกรณีีที่่�2 อย่่างไรก็็ตาม วิิชานี้้�เทีียบเท่่า 3 หน่่วยกิิต แต่่ไม่่
นัับรวมกัับจำำ�นวนหน่่วยกิิตในโครงสร้้างหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
		 กรณีีที่่� 2 นัักศึึกษาที่่มีีทั
� กั ษะภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่ม่� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ผลคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ 21 คะแนนขึ้้�นไป หรืือเกรดเฉลี่่�ยรวมภาษาต่่างประเทศ
มากกว่่า 3.00 ขึ้้�นไป) สามารถเริ่่�มเรีียน ENL 125: ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก (English for Global
Exploration) หลัังจากนั้้�น จึึงสามารถเรีียนวิิชา ENL126 :ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การ
บัันเทิิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนี้้�
ยัังสามารถเลืือกเรีียนภาษาอัังกฤษในระดัับสููง คืือ ENL 127: ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน (English at
Work) ENL 128: การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ (Presentations in English) และ ENL 129:
ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม (English for Meetings) ได้้
		
2.1)  กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ  
ENL 124      ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ
              3(2-2-5)              
(English Bridging)
		
เงื่่�อนไขรายวิิชา : เป็็นรายวิิชาเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีทัักษะทางภาษา
อัังกฤษต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
		 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับพื้้�นฐานให้้นักั ศึึกษามีีความรู้้แ� ละความพร้้อมตามเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�มหาวิิทยาลััยรัังสิิตกำำ�หนดในการเรีียนวิิชานี้้� ก่่อนเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษในกลุ่่�มวิิชาหลััก ประกอบ
ด้้วยการฟัังบทสนทนาและข้้อมููลที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในชีีวิิตประจำำ�วันั คำำ�ศัพั ท์์ โครงสร้้างไวยากรณ์์ หน้้าที่่ท� าง
ภาษา การอ่่านข้้อความขนาดสั้้�น และการเขีียนภาษาอัังกฤษระดัับย่่อหน้้า
		 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 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก                          
3(2-2-5)
   
(English for Global Exploration)
		
วิิชาบัังคับั ก่่อน : นัักศึึกษาต้้องสอบผ่่าน ENL 124 ภาษาอัังกฤษเพื่่อ� ปรัับฐาน หรืือมีีทักั ษะ
		 ภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้เรีียน ENL 125
		ทัักษะภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารที่่�ฝึึกแบบพหุุทัักษะ กลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�ภาษา การฝึึก
ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
		 Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

ENL 126    ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ           3(2-2-5)
        
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
		 การฟััง พููด อ่่านและเขีียนภาษาอัังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่่ย� วกัับนวััตกรรม
ในโลกสมััยใหม่่ กิิจกรรมบัันเทิิง ละคร ดนตรีีและการออกแบบอาคารสถานที่่� สถาปััตยกรรม ความ
งามและสุุขภาพ สำำ�นวนภาษาตามบริิบทของบทความ ข้้อมููล คำำ�บรรยาย การเล่่าเรื่่�อง โฆษณา สื่่�อ
สิ่่�งพิิมพ์์และข้้อมููลในอิินเทอร์์เน็็ต การใช้้ภาษาในการร่่วมสนทนา อภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น
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�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
ENL 127 ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน   
3(2-2-5)
(English at Work)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
		ศััพท์์ สำำ�นวน และ การใช้้ภาษาอัังกฤษที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานในบริิบทนานาชาติิการใช้้
ทัักษะทั้้�งด้้านการฟัังพููดอ่่าน และเขีียนเพื่่�อติิดต่อ่ ทั้้�งในและนอกหน่่วยงาน ฝึึกการสื่่�อสารในการทำำ�งาน
การติิดต่อ่ นััดหมาย การสนทนา แสดงความเห็็นในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วกัับงาน การอ่่านการฟัังการบรรยายย่่อ
จดและนำำ�เสนอความเห็็นในที่่�ประชุุม
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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 technology 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 การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
		 ภาษาและกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอ ลัักษณะของการนำำ�เสนอผลงานที่่�ดีี การวางแผนและ
การนำำ�เสนอผลงาน การเตรีียมการโดยการหาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับผู้้ฟั� งั และเรื่่อ� งที่่จ� ะนำำ�เสนอ การเรีียงลำำ�ดับั
เนื้้�อหาที่่�จะนำำ�เสนอ กลวิิธีีในการนำำ�เสนอผลงานโดยใช้้ภาษาและท่่าทางที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของ
การนำำ�เสนอและใช้้เทคโนโลยีีช่่วย การประเมิินการนำำ�เสนอผลงานของตััวเองและกลวิิธีีในการตรวจ
สอบความก้้าวหน้้า เพื่่�อพััฒนาความสามารถในการนำำ�เสนอผลงานของตน
		 Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an effective 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 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
		 ภาษาและกลวิิธีีสำำ�หรัับการเข้้าประชุุม ลัักษณะของผู้้เ� ข้้าประชุุมที่่ดีี� ทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นสำำ�หรัับ
การเข้้าประชุุม ฝึึกทัักษะการฟััง การอ่่าน และการจดประเด็็น การนำำ�เสนอความคิิดเห็็นและ ข้้อโต้้แย้้ง
การฝึึกการเข้้าประชุุมในสถานการณ์์เสมืือนจริิง
		 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 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
		 การใช้้ภาษาไทย และการพััฒนาทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียนเพื่่�อ การ
สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วันั อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เน้้นทัักษะการเขีียนที่่ถูู� กต้้อง ตามมาตรฐานทั้้�งทางราชการ
และธุุรกิิจ เพื่่�อสนองวััตถุุประสงค์์ด้้านอาชีีพและการศึึกษาในระดัับสููงต่่อไป
		 Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking, 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 ลุุยโลกอิินเตอร์์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
		 ความท้้าทายของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เรีียนรู้้�คำำ�นิิยามของการสื่่�อสารระหว่่าง
วััฒนธรรมประเภทของวััฒนธรรม ปััจจััยของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เข้้าใจปััญหาการ
ตื่่�น
ตระหนกทางวััฒนธรรม มิิติิทางวััฒนธรรม การสื่่�อสารทางอวััจนภาษา ภาษาท่่าทาง การสบตา การ
แสดงออกทางสีีหน้้า ระยะห่่างระหว่่างบุุคคล การสััมผััส ปรลัักษณ์์ภาษา รููปแบบการสื่่�อสาร บริิบท
ค่่านิิยม ตลอดจนเข้้าใจภาษานานาชาติิที่่�สะท้้อนค่่านิิยมทางวััฒนธรรมของชนชาติินั้้�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 international languages that reflect the cultural values of each race.
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
		 เรีียนรู้ก้� ารอยู่่�ร่ว่ มกัันในสัังคมของคนไทยกัับคนต่่างชาติิ ตระหนัักถึึงการจััดการกัับ ความ
แตกต่่างของสามััญทััศน์์ อคติิทางชาติิพันั ธุ์์� ทััศนคติิ การรัับรู้้� การตีีความ เข้้าใจปััญหาการ ตื่่�นตระหนก
ทางวััฒนธรรมและการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรมเชิิงธุุรกิิจ
		 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    สู่่�โลกกว้้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
		 เรีียนรู้้�ผ่า่ นกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่างๆ โดยอาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ ความ
สััมพัันธ์์ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) การฝึึกงาน ณ องค์์กรในต่่างประเทศ โครงการ
Passage to ASEAN (P2A) หรืือ การเดิินทางรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ (การฝึึก
ประสบการณ์์ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันอย่่างน้้อย 10 วััน)
		 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�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาญี่่�ปุ่่�น และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััวการ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 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�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101 ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เช่่น การเจรจาซื้้�อ และขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอ
ความคิิดเห็็น
		 Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures, 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
คณะกายภาพบำำบััดและเวชศาสตร์์การกีีฬา Faculty of Physical Therapy and Sport Medicine

JPN 110 ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101 ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ภาษาญี่่� ปุ่่� น ผ่่ า นบริิ บ ททางสัั ง คมและวัั ฒ นธรรมญี่่� ปุ่่� น ในแง่่ มุุ ม ต่่ า งๆ วัั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศญี่่�ปุ่่�น ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
		 ภาษาจีีนระดัับพื้้�นฐาน เรีียนรู้้�คำำ�ศััพท์์ภาษาจีีนอย่่างน้้อย 200 คำำ� ศึึกษาสำำ�นวนและรููป
ประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วันั เช่่น การทัักทาย แนะนำำ�ตัวั
		 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 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
		 (Chinese for Everyday Communication II)
		วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		คำำ�ศัพั ท์์ภาษาจีีนเพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อย 250 คำำ� ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่ใ� ช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้แก่่
การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
		 A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations
in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
CHN 110   ภาษาและวััฒนธรรมจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
    3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101  ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะภาษาจีีนผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมจีีนในแง่่มุุมต่่างๆ เพื่่�อการ
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สื่่�อสารในชีีวิิต ประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และ
การเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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    ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1                        
             3(2-2-5)
(French for Beginners I)  
		 ระบบเสีียงภาษาฝรั่่�งเศส ไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ศััพท์์และสำำ�นวนเบื้้�องต้้น เน้้นฝึึกทัักษะ
การฟััง การพููด การอ่่าน การเขีียนเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับตนเอง
ครอบครััว สถานศึึกษา สิ่่�งแวดล้้อม อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล เวลาว่่างและ
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ การศึึกษาและอาชีีพ การซื้้�อขาย สถานที่่�และการบอกทิิศทาง
		 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 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 2
             3(2-2-5)
(French for Beginners II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาฝรั่่�งเศสในเรื่่อ� ง ที่่�
เกี่่ย� วกัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม
สร้้าง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ใน
อดีีต ปััจจุุบัันและอนาคต
		 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 และวััฒนธรรมฝรั่่�งเศสเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
ฝรั่่�งเศส ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวฝรั่่�งเศส อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบฝรั่่�งเศส วััฒนธรรมการดื่่�มไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศฝรั่่�งเศส โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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    ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
		 ภาษาอาหรัับเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานการฟััง พููด อ่่านและเขีียน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อ
ง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การรัับโทรศััพท์์ การถามและบอก
ทิิศทาง
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    ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                                          3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะและคำำ�ศัพั ท์์ภาษาอาหรัับในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่ใ� ช้้ในชีีวิิตประจำำ�
วััน เช่่น การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
		 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   ภาษาอาหรัับและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะภาษาอาหรัับผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิมิ
ในแง่่มุุมต่่างๆ เพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การ
พููด การอ่่าน และการเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาเกาหลีี และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Korean 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.
KOR 102 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 การออกเสีียงภาษาเกาหลีี รููปประโยคพื้้�นฐาน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการ
สื่่�อสารในสถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ได้้แก่่ การเจรจาซื้้�อ ขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การ
เสนอความคิิดเห็็น
		 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 ภาษาและวััฒนธรรมเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ภาษาเกาหลีีผ่่า นบริิบ ททางสัังคมและวัั ฒนธรรมเกาหลีีในแง่่ มุุ มต่่ างๆ วัั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศเกาหลีี ศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต
โดย
เน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners)
		 หลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้น เน้้นพยััญชนะ สระ การออกเสีียง ระดัับเสีียง คำำ�ศััพท์์ที่่�จำำ�เป็็น
ในระดัับเริ่่�มต้้น
		 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102 ภาษารััสเซีียในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
		วิิชาบัังคัับก่่อน RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
		คำำ�ศััพท์์และโครงสร้้างภาษารััสเซีียที่่�ใช้้สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เช่่น
การทัักทาย การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์ การบอกเวลา การเดิินทาง การซื้้�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 ภาษาและวััฒนธรรมรััสเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
ภาษารััสเซีีย ผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมรััสเซีียในแง่่มุุมต่่างๆ วััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศที่่�เป็็นเจ้้าของภาษารััสเซีีย ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การ
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ดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาสเปน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Spanish 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.
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Spanish  for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาสเปนในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาสเปนในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบััน
และอนาคต
		 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish 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 ภาษาและวััฒนธรรมสเปนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสเปนเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ ชาว
สเปน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวสเปน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
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อาหารแบบสเปน วััฒนธรรมการดื่่�มไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศสเปน โดยเน้้นการ
ฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)		
		 การออกเสีียงภาษาเยอรมััน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 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 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาเยอรมัันในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกพููดภาษาเยอรมัันในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต
ปััจจุุบัันและอนาคต
		 Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German 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 ภาษาและวััฒนธรรมเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเยอรมัันเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวเยอรมััน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวเยอรมััน อาทิิ ศิิลปะ การ
รัับประทานอาหารแบบเยอรมััน วััฒนธรรมการดื่่�มเบีียร์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศ
เยอรมัันนีี โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาสวีีดิิช และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Swedish 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.
SWD 122 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาสวีีดิิชในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาสวีีดิิชในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบััน
และอนาคต
		 Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish 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 ภาษาและวััฒนธรรมสวีีเดนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสวีีดิิชเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
สวีีเดน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวสวีีเดน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบสวีีเดน การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศสวีีเดน โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและ
การพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาเวีียดนาม และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง
พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Vietnamese 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.
VTN 102 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Vietnamese 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.

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

VTN 110 ภาษาและวััฒนธรรมเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเวีียดนามเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวเวีียดนาม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวเวีียดนาม ได้้แก่่ ศิิลปะ
การรัับประทานอาหารแบบเวีียดนาม การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศเวีียดนาม โดย
เน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
		 (Malay for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษามลายูู และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Malay 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.
MLY 102 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
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 ภาษาและวััฒนธรรมมลายููเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษามลายููเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
มลายููขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวมลายูู ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบมลายูู การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศมาเลเซีีย โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง
และการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาบาฮาซา และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Bahasa 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.
BHS 102 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2     
3(2-2-5)
                
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)   
		วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101 บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 Further study of Bahasa 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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BHS 110 ภาษาและวััฒนธรรมอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร     
3(2-2-5)
(Indonesia Language and Culture for Communication)  
		วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101 บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฮาซาอิินโดนีีเซีีย เบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรม
ของชาวอิินโดนีีเซีียขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวอิินโดนีีเซีีย อาทิิ ศิิลปะ
การรัับประทานอาหารแบบอิินโดนีีเซีีย การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศอิินโดนีีเซีีย โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาลาว และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Lao 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.
LAO 102 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 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 ภาษาและวััฒนธรรมลาวเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ ชาวลาว
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวลาว ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบลาว การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศลาว โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููด ใน
สถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาพม่่า และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Burmese 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.
BRM 122 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร
ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 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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BRM 110 ภาษาและวััฒนธรรมพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ ชาว
พม่่า ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวพม่่า อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบพม่่า การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศพม่่า โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและ
การพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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�มที่่� 3     ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(Leadership and Social Responsibility)
RSU 130 ศาสตร์์แห่่งรััก
3(2-2-5)
(Science of Love)
		 ความหมาย ความสำำ�คัญ
ั รููปแบบของความรััก ทั้้�งความรัักในตนเอง ผู้้�อื่่น� ครอบครััว สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม ตระหนัักในการรู้้�คุุณค่่าตนเอง และการเคารพผู้้�อื่่�น มีีความรู้้�สึึกรัับผิิดชอบ ใช้้พลัังแห่่งรััก
สร้้างสรรค์์ชีีวิิตและสัังคมที่่�มีีความสุุข
		 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 ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
		 การเสริิมสร้้างแรงบัันดาลใจจากแนวคิิดและการปฏิิบััติิของผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และ
การเมืือง ด้้วยแนวคิิด ที่่�ทุุกคนสามารถเป็็นผู้้�นำำ�เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงได้้ เพื่่�อหาแนวทางการพััฒนา
ตนเอง แนวทางการพััฒนาชุุมชน และสัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืน
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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 การรู้้�เท่่าทัันการคอร์์รััปชั่่�น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
		 ความหมาย รููปแบบ วิิธีีการ ของการคอร์์รััปชั่่�น การทุุจริิตเชิิงนโยบาย ผลประโยชน์์ทัับ
ซ้้อน การใช้้อำำ�นาจในทางไม่่เหมาะสม ศึึกษาความสลัับซัับซ้้อนและเชื่่อ� มโยงของการคอร์์รัปั ชั่่น� ระหว่่าง
มิิติิทางการเมืืองและสัังคม จากกรณีีศึึกษาการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในสัังคมไทย และต่่างประเทศ ปลููกฝััง
จิิตสำำ�นึึกในการไม่่นิ่่�งเฉยต่่อการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�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.
RSU 133 ศาสตร์์พระราชา                                             
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
		 ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 การรู้้�จักั พึ่่ง� ตนเอง
การเข้้าใจชีีวิิตและสัังคม การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ชุุมชน สัังคม และโลก ในมิิติิ สัังคม
เศรษฐกิิจ และการเมืือง โดยประสานการเรีียนรู้้จ� ากชีีวิิตจริิงนอกห้้องเรีียน เพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�มีีความสุุขและยั่่�งยืืน
		 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 กฎหมายต้้องรู้้�
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
		 ความหมายและคุุณค่่าของรััฐธรรมนููญ กลไก และการบัังคัับใช้้ของกฎหมาย กฎหมาย
แพ่่ง เกี่่�ยวกัับเรื่่�องบุุคคล ทรััพย์์สิิน นิิติิกรรม สััญญา ละเมิิด ครอบครััว และมรดก ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินชีีวิิตตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย และกฎหมายอาญา เป็็นกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความผิิดและโทษ โดย
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กำำ�หนดผู้้ก� ระทำำ�ผิดิ จะได้้รับั โทษตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด เข้้าใจและวิิเคราะห์์กฎหมายผ่่านกรณีีศึึกษา
ที่่เ� ป็็นประเด็็นปััญหาในสัังคม เพื่่�อหาทางแก้้ปัญ
ั หาโดยใช้้กฎหมายเป็็นเครื่่อ� งมืือได้้อย่่างเหมาะสมต่่อ
สถานการณ์์จริิงที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อชีีวิิต
		 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 การออกแบบชีีวิิตและสัังคมแห่่งความสุุข
3(2-2-5)
		 (Happy Life and Society Design)
		นิิยามความสุุข ประเภทของความสุุข กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ กระบวนการคิิด เชิิง
อนาคต การออกแบบชีีวิิตที่่มีี� ความสุุข การออกแบบสัังคมแห่่งความสุุข การออกแบบนโยบายความสุุข
		 Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy
life design Happy society design Happy policy design

4) กลุ่่�มที่่� 4  ศิิลปะและวััฒนธรรม   (Arts and Culture)
RSU 140 ชีีวิิตในต่่างแดนกัับการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
		 การเรีียนรู้อ้� าชีีพ ภาษา วััฒนธรรม การใช้้ชีีวิติ ผ่่านกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่างๆ โดย
อาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ การแลกเปลี่่�ยนและสร้้างความสััมพัันธ์์ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือ (MOU) ณ องค์์กรในต่่างประเทศหรืือการเดิินทางรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
(การฝึึกประสบการณ์์ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์)
		 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 สััมมนาประสบการณ์์ต่่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
		 การวิิ เ คราะห์์ แ ละการตรวจสอบหาความจริิ ง ในหัั ว ข้้ อ น่่ า สนใจเกี่่� ย วกัั บ ภาษาและ
วััฒนธรรมในแง่่มุมุ ต่่างๆ โดยการนำำ�ประเด็็นที่่พ� บจากการเรีียนหรืือฝึึกปฏิิบัติั งิ านในต่่างประเทศ หรืือ
หน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทยมาอภิิปราย และเลืือกประเด็็นที่่น่� า่ สนใจที่่ไ� ด้้รับั มาจากการเดิินทาง
ไปต่่างประเทศ หรืือจากการฝึึกงานในบริิษัทข้
ั า้ มชาติิที่เ่� ปิิดดำำ�เนิินการในประเทศไทยมาศึึกษาและเรีียน
รู้้�ร่่วมกัันผ่่านทางการนำำ�เสนอ อภิิปราย ในรููปของการสััมมนา
		 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 ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
		 การใช้้ชีีวิิตอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อเข้้าใจความหมายและคุุณค่่าของชีีวิิต ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพล
ต่่อการใช้้ชีีวิติ อย่่างสร้้างสรรค์์ เรีียนรู้้ก� ารใช้้เหตุุผลที่่สร้
� า้ งสรรค์์และการคิิดเชิิงบวก รููปแบบการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขและการสร้้างจิิตสำำ�นึึกต่่อการพััฒนาสัังคม
		 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 ปทุุมธานีีศึึกษา                                                           
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
		 ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับจัังหวััดปทุุมธานีีแบบสหวิิทยาการ ในมิิติิประวััติิศาสตร์์
ภููมิิศาสตร์์ ระบบนิิเวศ อััตลัักษณ์์ เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
		 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
RSU 144 คนต้้นแบบ   
3(3-0-6)
(Idol Studies)
		 ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชีีวิิต ความคิิดความเชื่่�อ ผ่่าน
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บุุคคลที่่น่� า่ สนใจ เพื่่�อวิิเคราะห์์หลัักการ แนวคิิด วิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิต ความสััมพัันธ์์กับั บริิบทสัังคม การนำำ�
มาปรัับใช้้เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนและสัังคม
		 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 สื่่�อสะท้้อนชีีวิิต  
3(3-0-6)
(Life Reflection through Media)
		 ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชีีวิิต ความคิิดความเชื่่�อผ่่าน
สื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ อาทิิ เพลง ภาพยนตร์์ ละคร สารคดีี วรรณกรรม งานศิิลปะแขนงต่่างๆ
		 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 รู้้�ทัันโลก  
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
		สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรมใน
บริิบทโลก สมััยคริิสต์์ศตวรรษที่่� 21 ยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย ณ ปััจจุุบััน และแนวโน้้มในอนาคต
		 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 ความเป็็นไทย  
  3(2-2-5)
(Thainess)
		 เรีียนรู้้�ความหมายของคำำ�ว่่า “ไทย” เอกลัักษณ์์และความเป็็นไทย ค่่านิิยมแบบไทย
ความเชื่่�อ ประเพณีี และพิิธีีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีีไทยที่่�สะท้้อนความเป็็นไทยได้้ชััดเจน รวม
ถึึงเข้้าใจวััฒนธรรมไทยด้้านต่่างๆ อาทิิ มารยาท การแต่่งกาย อาหาร การละเล่่น ความเป็็นไทยใน
สายตาชาวโลก
		 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai conventional 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   ไทยในสื่่�อ                                                                                3(2-2-5)
(Thai Dimension in Media)
		 ภาษากัับความคิิด รููปแบบการใช้้ภาษาในสื่่�อ การสะท้้อนภาพความคิิดผ่า่ นภาษา ความ
หมายและ ประเภทของสื่่�อ ลัักษณะของสื่่�อประเภทต่่างๆ เรีียนรู้้�องค์์ประกอบของสื่่�อ หน้้าที่่�ของสื่่�อต่่อ
สัังคม ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาษากัับความคิิด ศึึกษาการใช้้ภาษา ค่่านิิยม และภาพสะท้้อนผ่่าน
สื่่�อประเภทต่่างๆ ฝึึกวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา การสื่่�อความคิิดผ่่านภาษาจากสื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ
		 Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components 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 วััฒนธรรมวิิจัักษ์์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)   
		วิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางวััฒนธรรมศิิลปะ การแสดง ความเชื่่�อความศรััทธา ศึึกษา
ปรากฏการณ์์ร่่วมสมััย โครงสร้้างและพลัังอำำ�นาจของวััฒนธรรม ทั้้�งระดัับสัังคม ระดัับภููมิิภาคและ
ระดัับสากล เพื่่�อหาแนวทางคงอยู่่�การสืืบสานต่่อยอดวััฒนธรรมแบบนำำ�สมััย สร้้างจิิตสำำ�นึึก ตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญและเคารพการอยู่่�ร่่วมกัันบนความหลากหลายทางวััฒนธรรมในสัังคม
		 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 ศิิลปะการทำำ�งานต่่างวััฒนธรรม                                    
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
		ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�งาน ทั้้�งในด้้านของคนไทยที่่ทำ� ำ�งานในต่่างแดน หรืือคนไทยที่่ทำ� ำ�งาน
กัับหน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทย เข้้าใจกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรีียนรู้้�แนวโน้้ม
อุุปสงค์์ของตลาดแรงงาน ประเภทของหน่่วยงาน บริิษัทั ที่่ต้� อ้ งการพนัักงานต่่างชาติิ จนเข้้าใจเทคนิิคที่่�
จำำ�เป็็นในการทำำ�งานกัับชาวต่่างชาติิ ตลอดจนเข้้าใจวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย วิิถีีชีีวิิตของชาวต่่างชาติิ
มารยาทสัังคม ข้้อห้้ามและข้้อควรปฎิิบััติิ
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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 วิิถีีอาเซีียน 1   
  3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1)
		 ความเป็็นมาและการก่่อตั้้�งของเครืือข่่ายหรืือสมาคมP2A ความรู้้�เบื้้�องต้้นเพื่่�อการเตรีียม
ตััวก่่อนการเดิินทางในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน (พีีทููเอ) ในเรื่่อ� งของวััฒนธรรม สภาพสัังคม ชีีวิิตความเป็็น
อยู่่�ของผู้้�คนในแต่่ละประเทศของเครืือข่่ายพีีทููเอ สิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนคาดหวัังจากการเดิินทางไม่่ว่่าจะเป็็น ใน
ส่่วนของค่่าใช้้จ่่าย เส้้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดิินทาง ที่่�พััก อาหารและมื้้�ออาหาร กิิจกรรม
บริิการและการดููแลที่่�พึึงได้้รัับระหว่่างการเดิินทาง ประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ เว็็บไซต์์พีีทููเอสำำ�หรัับศึึกษา
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม แนวทางการเตรีียมตััวก่่อนการเดิินทางอย่่างถููกวิิธีี
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’ expectations: 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 วิิถีีอาเซีียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences : P2A2)
		 เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของโปรแกรมและกิิจกรรมที่่�จััดไว้้เพื่่�อให้้บริิการผ่่านทางสมาคม P2A
ผู้้�เรีียนต้้องลงทะเบีียนและเข้้ามีีส่่วนร่่วมในการเดิินทางขั้้�นต่ำำ��อย่่างน้้อย 10 วัันเพื่่�อเดิินทางไปยััง 3
ประเทศเพื่่�อนบ้้านในกลุ่่�มอาเซีียน โดยการรัับรองของมหาวิิทยาลััยสมาชิิกในเครืือข่่ายกลุ่่�มประเทศ
อาเซีียน ผู้้�เรีียนจะได้้ร่่วมกิิจกรรมและเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อภาษา วััฒนธรรม ค่่า
นิิยม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่� พฤติิกรรม และความเชื่่�อของผู้้�คนในแต่่ละประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อ
การสร้้างความเข้้าใจและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างสัังคมอาเซีียน เมื่่�อกลัับจากการเดิินทางผู้้�เรีียน
ต้้องทำำ�การนำำ�เสนอประสบการณ์์ผ่่านการนำำ�เสนอและอภิิปรายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็นการประเมิินความรู้้�
ประสบการณ์์ และผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ได้้จากการเดิินทาง
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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 universities; 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 ความสร้้างสรรค์์ในงานศิิลป์์
3(2-2-5)   
(Creativity in the Arts)
		พื้้�นฐานงานศิิลปะที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในด้้านมนุุษยศาสตร์์ ทััศนศิิลป์์ สถาปััตยกรรม เพลง และศิิลปะ
การแสดง สำำ�รวจค่่านิิยมและความสนใจในการพััฒนางานศิิลป์์ และวััฒนธรรมจากทั่่�วโลก ศึึกษางาน
ศิิลปะและสื่่�อที่่�หลากหลายรููปแบบผ่่านกระบวนการอ่่าน การเข้้าร่่วมงานแสดงผลงานศิิลป์์ การเขีียน
บทวิิจารณ์์ และการจััดโครงการที่่�สร้้างสรรค์์
		 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
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�มที่่� 5  ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม   (Innovative Entrepreneurship)
RSU 150     การจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์                                           
3(2-2-5)
               (Creative Management)
		 แนวคิิ ด และทฤษฎีีการจัั ด การ การคิิ ด เชิิ ง ระบบ การคิิ ด เชิิ ง วิิ เ คราะห์์ เชิิ ง วิิ พ ากษ์์
เชิิงสัังเคราะห์์และการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ ความหมายของการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์ การจััดการรููปแบบ
ต่่างๆ ผ่่านกรณีีศึึกษา การวางแผนการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์และการฝึึกปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเป้้า
หมายการเรีียนรู้้�
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 ประสบการณ์์จากการสตาร์์ทอััพและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ        3(1-4-4)
       
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
		 ความหมายของธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ สตาร์์ทอััพแบบดั้้�งเดิิมและสตาร์์ทอััพในยุุคปััจจุุบััน
การวิิเคราะห์์โอกาสทางธุุรกิิจ การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม การออกแบบสตาร์์ทอััพหรืือธุุรกิิจที่่�
ตนเองสนใจและทำำ�ได้้จริิง กิิจกรรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การจััดหาทุุนหรืือผู้้�สนัับสนุุน
		 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   การคิิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
		 ถอดรหััสคิดิ หลัักการใหม่่ แนวคิิดใหม่่ มิิติทิ างจริิยธรรมแนวใหม่่ทางสัังคม การให้้ความ
รู้้�และการนำำ�เสนอความจริิงในแนวใหม่่ การสร้้างทีีมนัักนวััตกรรมทางสัังคมยุุคใหม่่ สร้้างความกล้้า
หาญในการตอบโจทย์์ทางสัังคมอย่่างมีีหลัักการสอดคล้้องกัับแนวคิิดและมิิติทิ างจริิยธรรมในแนวใหม่่
สามารถนำำ�เสนอความรู้้ใ� หม่่ที่นำ่� ำ�ไปใช้้ได้้จริิงในชีีวิิต การทำำ�งาน และแบ่่งปัันหลัักการและแนวคิิดใหม่่
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อเผยแผ่่ความรู้้�สู่่�สัังคม
		 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   ผู้้�ประกอบการไลฟ์์สไตล์์                                                         3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
		 กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบโดยมีีมนุุษย์์เป็็นศููนย์์กลาง กระบวนการคิิดเชิิงอนาคต
การเป็็นผู้้�ประกอบการ จิิตวิิทยาบุุคลิิกภาพ กิิจการเพื่่�อสัังคม
		 Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. Personality Psychology. Social enterprise.
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RSU 154 แนวคิิดการประกอบการในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
		 การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี สัังคม เศรษฐกิิจ และการสื่่�อสาร การประกอบการ
แนวคิิดพื้้�นฐานทางเศรษศาสตร์์ อุุปสงค์์ อุุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิิต ตลาดปััจจััยการผลิิต
โครงสร้้างตลาด ปััจจััยการผลิิต การผลิิต ต้้นทุุน รายรัับ กำำ�ไร ภาษีี งบประมาณรััฐบาล นโยบาย
การคลััง สถาบัันการเงิิน เงิินเฟ้้อ อััตราดอกเบี้้�ย มููลค่่าเงิินตามเวลา นโยบายการเงิิน อััตราแลกเปลี่่ย� น
การลงทุุน การระดมทุุน การค้้าระหว่่างประเทศ รายได้้ประชาชาติิ และปััญหาเศรษฐกิิจในยุุค
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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�มที่่� 6   รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล   (Digital Media Literacy)
RSU 160 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-5)
		 (Digital Media Literacy)
		นิิยามความรอบรู้เ้� รื่่อ� งสื่่�อดิิจิทัิ ลั ความเป็็นพลเมืืองยุุคดิิจิทัิ ลั เรีียนรู้ก้� ารใช้้เทคโนโลยีีและ
เครื่่�องมืือดิิจิิทััลในการสื่่�อสาร การเข้้าถึึง การแลกเปลี่่�ยน การใช้้สื่่�อดิิจิิทััลอย่่างรู้้�เท่่าทัันบนพื้้�นฐาน
ของความรัับผิิดชอบทางกฎหมายและจริิยธรรมทางการสื่่�อสาร ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ต่่อกรณีีศึึกษาที่่�
เป็็นประเด็็นข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับความน่่าเชื่่�อถืือของสารสนเทศ การประเมิินคุุณค่่าสารสนเทศจากสื่่�อ
ดิิจิิทััลเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้อย่่างเหมาะสมในชีีวิิตประจำำ�วััน
		 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 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
		 การสร้้างแนวคิิดเพื่่�อการผลิิตเนื้้�อหาผ่่านสื่่�อดิิจิทัิ ลั การวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมาย การ
วางแผนสร้้างสรรค์์ผลงานผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล การผลิิตและการเผยแพร่่สู่่�สาธารณชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 Concept development for digital content; target audience analysis; production
process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.

7) กลุ่่�มที่่� 7   หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์  (Essence of Science)
RSU 170 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
		ศึึกษาภาพรวมวิิ วัั ฒ นาการวิิ ท ยาศาสตร์์ จ ากอดีีตถึึงปัั จ จุุ บัั น กระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด การตั้้� ง
สมมติิฐานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การค้้นคว้้า การทดลองหาคำำ�ตอบ โดยใช้้หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิสููจน์์แนวความคิิดตามสมมติิฐานที่่�วางไว้้ และเสนอแนวทางพััฒนา
ต่่อไปในอนาคต
		 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 วิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
		 กระบวนทััศน์์ด้้านสุุขภาวะ การรอบรู้้�ด้้านสุุขภาวะการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมโลก การ
ดููแลและการสร้้างเสริิมสุุขภาวะทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจและจิิตวิิญญาณแบบองค์์รวม การใช้้ยา
ในชีีวิิตประจำำ�วััน การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน
		 Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic wellbeing enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and
basic life support.
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RSU 172 ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(2-2-5)
(Environmental-Friendly Life)
		 การเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งระดัับชุุมชนและระดัับโลก ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตมนุุษย์์ในปััจจุุบััน การพััฒนาและการใช้้ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโลก
การ
รัับมืือ การปรัับตััวสถานการณ์์ของการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมที่่�วิิฤตในปััจจุุบััน การน้้อมนำำ�แนวคิิด
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� หมาะสม ต่่อการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต
		 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 โภชนาการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
		คำำ�จำำ�กััดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่่งประเภทและบทบาทของสาร
อาหารแต่่ละชนิิดและความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดโรคต่่างๆ ปริิมาณความต้้องการสารอาหารแต่่ละชนิิด
ที่่�ร่่างกายควรได้้รัับในประจำำ�วััน ดััชนีีมวลรวมของร่่างกาย ความต้้องการและการใช้้พลัังงาน ใน
แต่่ละวััน พลัังงานที่่ร่� า่ งกายต้้องการใช้้ในขณะพััก การประเมิินภาวะโภชนาการ การออกกำำ�ลัังกาย ภา
วะทุุพโภชนาการ การควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว ภาวะผิิดปกติิทางเมตาโบลิิสม โภชนาการในภาวะต่่างๆ และ
การใช้้อาหารร่่วมในการบำำ�บััดโรคต่่าง ๆ เทคโนโลยีีอาหาร พืืชจีีเอ็็มโอ ความปลอดภััยและสุุขาภิิบาล
อาหาร สารพิิษและเชื้้�อโรคที่่�ปนเปื้้�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 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.
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RSU 174   การออกแบบสรีีระ
3(2-2-5)
   
(Physical Body Design)
		รููปแบบและความหลากหลายของการฝึึกด้้วยแรงต้้านเพื่่�อการเสริิมสร้้างและกระชัับ
กล้้ามเนื้้�อ การใช้้อุุปกรณ์์และไม่่ใช้้อุุปกรณ์์มาประยุุกต์์เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและลดกระชัับสััดส่่วน
ของร่่างกาย รวมถึึงการวางแผนและสร้้างโปรแกรมการฝึึกด้้วยแรงต้้านที่่เ� หมาะสมให้้กับั ทุุกเพศทุุกวััย
		 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�มที่่� 8     อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์   (RSU My-Style)
RSU 180 รัังสิิตมาย-สไตล์์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
		 การพััฒนาตนเอง การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์ เชิิงสัังเคราะห์์และ
การคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ การตั้้�งเป้้าหมาย การวางแผนงาน การฝึึกปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายการ
เรีียนรู้้� จากกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต
		 Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition 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 นัันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
		รููปแบบแนวคิิด และประโยชน์์ของแต่่ละกิิจกรรม เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิิจกรรมเสริิมสร้้างประสบการณ์์ด้า้ นต่่างๆ ประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิผลสูู
ิ งสุุดสอดคล้้องกัับ
แต่่ละสภาวการณ์์
		 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 การพััฒนาความสามารถพิิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
		 การพััฒนาความสามารถพิิเศษ ในด้้านการเป็็นนัักพููด พิิธีีกร ผู้้�ประกาศข่่าว นัักแสดง นััก
ร้้อง นัักดนตรีี ช่่างภาพ ศิิลปิิน นัักเต้้น เพื่่�อฝึึกทัักษะ ดึึงศัักยภาพ พรสวรรค์์ สู่่�การเป็็นมืืออาชีีพ
		 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 การปฏิิบััติิงานช่่างด้้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
		 กลไกการทำำ�งานของสิ่่ง� ของเครื่่อ� งใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั เข้้าใจการแก้้ไขปััญหา คิิดค้น้ สิ่่�ง
ประดิิษฐ์์ใหม่่ โดยการลงมืือทำำ�ให้้รู้้�จริิง ให้้งานสร้้าง ซ่่อม แก้้ไขเป็็นเรื่่�องง่่ายสามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง
		 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
RSU 184 คนต่่างรุ่่�นในสัังคมสููงวััย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
		 การเตรีียมตััวสำำ�หรัับคนต่่างรุ่่�น ในการเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ และสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ของ
ประเทศไทย และสัังคมโลก เข้้าใจแนวคิิดสููงวััยเชิิงรุุก (Active Aging) ซึ่่ง� เป็็นกรอบแนวนโยบายที่่สร้
� า้ ง
โดยองค์์การอนามััยโลก ที่่�มุ่่�งเน้้นในด้้านสุุขภาพกายและจิิตที่่�ดีี การมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและ
ครอบครััว และการมีีส่่วนร่่วมในสัังคม เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ และคนต่่างรุ่่�นได้้อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขใน
สัังคมสููงวััยและสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ในอนาคต
		 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 Framework 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 หมวดวิิชาเฉพาะ  
103 หน่่วยกิิต
		 		
1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ
26  หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
CHM 119 เคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ                          
3(3-0-6)
(Basic Chemistry for Health Science)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 โครงสร้้างอะตอม พัันธะเคมีี ทฤษฏีีและสมบััติิทางกายภาพของก๊๊าซ ของแข็็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุุลเคมีี กรดและเบส จลนศาสตร์์เคมีี เคมีีไฟฟ้้า การจำำ�แนกและการเรีียกชื่่�อ
สารประกอบอิินทรีีย์์ สมบััติิทั่่�วไปของสารอิินทรีีย์์ ปฏิิกิิริิยาเคมีีของสารอิินทรีีย์์ประเภทต่่างๆ ได้้แก่่
สารไฮโดรคาร์์บอนชนิิดต่า่ งๆ แอลกอฮอล์์และฟิินอล อััลดีีไฮด์์และคีีโตน กรดคาร์์บอกซิิลิกิ และอนุุพันั ธ์์
เอมีีน สารโพลิิเมอร์์ สารประกอบที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิ เช่่น คาร์์โบไฮเดรต โปรตีีน และลิิปิิด	
		 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 ฟิิสิิกส์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ                           
3(2-3-6)
(Basic Physics for Health Science)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 จลศาสตร์์ของอนุุภาค จลนพลศาสตร์์ของอนุุภาค งาน พลัังงาน และโมเมนตััม ระบบ
อนุุภาค วััตถุุแข็็งเกร็็ง ความยืืดหยุ่่�น การเคลื่่อ� นที่่แ� บบฮาร์์โมนิิก คลื่่�นกล กลศาสตร์์ของไหล ความร้้อน
ทฤษฎีีจลน์์ของแก๊๊สและอุุณหพลศาสตร์์ ไฟฟ้้าสถิิต วงจรไฟฟ้้ากระแส ไฟฟ้้ากระแสตรง แม่่เหล็็กและ
การเหนี่่�ยวนำำ� แม่่เหล็็กไฟฟ้้า ไฟฟ้้ากระแสสลัับ สารกึ่่�งตััวนำำ� ไดโอด
		 Kimematics and kinetics of particles, work, energy and momentum, system of
particles, rigid bodies and elasticity, simple harmonic motion, mechanical waves, fluid mechanics, heat, kinetic theory of gases and thermodynamics, electrostatics, electric circuit,
direct current, magnets and electromagnetic induction, electromagnets, alternating current,
semi-conductors, diode.

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

BCH 209 ชีีวเคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ                        
3(3-0-6)
(Basic Biochemistry for Health Science)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
		 โครงสร้้ า งและหน้้ า ที่่� ข องสารชีีวโมเลกุุ ลต่่ า งๆ กรดอะมิิ โ น เปบไทด์์ และโปรทีีน
คาร์์โบไฮเดรต ไขมััน กรดนิิวคลีีอิิค จลนศาสตร์์ของเอนไซม์์ ไบโอเอนเนอจีีติิคส์์และออกซิิเดชั่่�น วิิถีีเม
ตาบอลิิสมต่่างๆ เมตาบอลิิสมของคาร์์โบไฮเดรต ไขมััน กรดอะมิิโน กรดนิิวคลีีอิิค โครงสร้้างและการ
จััดเรีียงตััวของยีีน ชีีวสัังเคราะห์์ดีีเอนเอ อาร์์เอนเอ และโปรทีีน การควบคุุมการแสดงออกของยีีน พัันธุุ
วิิศวกรรม การควบคุุมเมตาบอลิิสม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเมตาบอลิิสมของเนื้้�อเยื่่�อต่่างๆของร่่างกาย
การทำำ�งานของฮอร์์โมน บทบาทสำำ�คััญของวิิตามิิน เกลืือแร่่ ฮอร์์โมน อนุุมููลอิิสระ และสารต้้านอนุุมููล
อิิสระ การแปลผลค่่าเคมีีพื้้�นฐานในเลืือด ชีีวเคมีีเชิิงคลิินิิก		
		 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; interrelationsship of tissue metabolism, hormone action; nutrition, oxidative stress, antioxidant defense;
blood chemistry test interpretation and clinical biochemistry.
PTS 111 มหกายวิิภาคศาสตร์์: ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อและกระดููก
1(1-0-2)
(Gross Anatomy: Neuromusculoskeletal System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 มหกายวิิภาคศาสตร์์และจุุลกายวิิภาคศาสตร์์ในระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ และกระดููก
รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงความรู้้�กายวิิภาคศาสตร์์ของระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ และกระดููกในทางคลิินิิก
Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal system; clinical application.
PTS 112

ปฏิิบััติกิ ารกายวิิภาคศาสตร์์: ระบบประสาทกล้้ามเนื้้อ� กระดููก และระบบอื่่น� ๆ 3(0-6-3)
(Laboratory in Anatomy: Neuromusculoskeletal and Other Systems)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 มหกายวิิภาคศาสตร์์และจุุลกายวิิภาคศาสตร์์ในระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อกระดููก และ
ระบบอื่่�นๆ เช่่น ระบบหายใจ, ระบบไหลเวีียนโลหิิต และระบบทางเดิินอาหาร เป็็นต้้น จากโครงสร้้าง
ร่่างกายมนุุษย์์ รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงความรู้้�กายวิิภาคศาสตร์์ของระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ และกระดููกใน
ทางคลิินิิก
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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 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 1: ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อ และกระดููก
2(2-0-4)
(Human Body System I: Neuromuscular System)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		พื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา พยาธิิวิิทยา พยาธิิสรีีรวิิทยา ของระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ และ
กระดููก ได้้แก่่ การทำำ�งานของระบบประสาทส่่วนกลาง ระบบประสาทอััตโนวััติิ ระบบประสาทส่่วนปลาย
การรัับความรู้้�สึึกทางกายและสััมผััสพิิเศษ การควบคุุมการเคลื่่�อนไหว การทำำ�งานของระบบกล้้ามเนื้้�อ
กระดููก และเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพััน และการประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิก
		 Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of neuromusculoskelatal system: central nervous system, autonomic nervous system, peripheral nervous
system, sensory and motor system, musculoskelatal system and connective tissue and clinical
application.
PTS 114 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 2: ระบบหายใจและไหลเวีียนโลหิิต และอื่่�นๆ 3(3-0-6)
(Human Body System II:  Cardiopulmonary and Other systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		พื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา จุุลกายวิิภาคศาสตร์์ พยาธิิวิิทยา พยาธิิสรีีรวิิทยาของระบบหััวใจ
ปอด ระบบต่่อมไร้้ท่อ่ ระบบภููมิิคุ้้�มกััน ระบบทางเดิินอาหาร ระบบไตและทางเดิินปััสสาวะ ระบบสืืบพัันธุ์์�
และการประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิก
		 Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of cardiopulmonary,
endocrine, immune, digestive, urinary, and reproductive systems and clinical application.
PTS 121 ชีีวกลศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับการเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์
3(3-0-6)
(Basic Biomechanics for Human Movement)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 หลัักการพื้้�นฐานทางชีีวกลศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงที่่�กระทำำ�ต่่อกระดููก ข้้อต่่อ และ
กล้้ามเนื้้�อ การเคลื่่�อนไหวและช่่วงการเคลื่่�อนไหวของข้้อต่่อ การประยุุกต์์ใช้้กลศาสตร์์ต่อ่ ระบบกระดููก
และกล้้ามเนื้้�อ ทั้้�งในสภาพอยู่่�นิ่่ง� และเคลื่่�อนไหว ในสภาวะการเคลื่่อ� นไหวปกติิ พื้้�นฐานของการทรงท่่า
และชนิิดของการทรงท่่า
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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.
PTE 222 ชีีวกลศาสตร์์และการควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์
2(1-2-3)
(Biomechanics and Motor Control of Human Movement)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		ทฤษฎีีและแนวคิิดของการควบคุุมและการเรีียนรู้้�การเคลื่่�อนไหว การควบคุุมการทรง
ท่่า การควบคุุมการเดิิน การควบคุุมการเอื้้�อมและหยิิบของ เชื่่�อมโยงกัับความผิิดปกติิ ตลอดจนการ
วิิเคราะห์์การเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์ การทรงท่่า การเดิิน การหยิิบจัับ และการวิิเคราะห์์ทางการยศาสตร์์
		 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 กายวิิภาคศาสตร์์และชีีวกลศาสตร์์การทำำ�งาน
1(0-2-1)
(Functional Anatomy and Biomechanics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 222 ชีีวกลศาสตร์์และการควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		วิิ เ คราะห์์ ก ารทำำ� งานทางด้้ า นกายวิิ ภ าคศาสตร์์ แ ละชีีวกลศาสตร์์ ข องมนุุ ษ ย์์ ใ นการ
เคลื่่�อนไหวพื้้�นฐานของร่่างกายขณะทำำ�กิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วััน เชื่่�อมโยงกัับท่่าการออกกำำ�ลัังกาย
และการบาดเจ็็บที่่�พบบ่่อยทางคลิินิิก 		
		 Anatomy and biomechanics analysis of fundamental human movement during
activity of daily living; basic exercises and clinical correlations.
PTE 230 สรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย
2(1-2-3)
(Exercise Physiology)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 หลัักการพื้้�นฐานสรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย พลัังงานที่่ใ� ช้้ในการออกกำำ�ลัังกายแต่่ละชนิิด
การเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาในระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหััวใจ
และหลอดเลืือด และระบบต่่างๆ ที่่�เป็็นผลมาจากการออกกำำ�ลัังกาย บููรณาการการเปลี่่�ยนแปลงทาง
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สรีีรวิิทยาของทุุกระบบในร่่างกายที่่�เกิิดขึ้้�นตามชนิิดของออกกำำ�ลัังกาย และการประเมิินสมรรถภาพ
ทางกายของแต่่ละบุุคคล		
Basic principle of exercise physiology; exercise metabolism; the effects of exercises
on the physiology of musculoskeletal, nervous, cardiopulmonary, and other systems; integgration of physiological changes, types of exercise; physical fitness test.
		
2) วิิชาชีีพ 
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

77 หน่่วยกิิต

PTE 231 หลัักการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ
2(1-2-3)
(Principle of Exercise for Health Promotion and Rehabilitation)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 230 สรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย		
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 232 	ฝึึกปฏิิบััติิการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ
		 การเรีียนรู้้�การเคลื่่�อนไหว บทบาทของการออกกำำ�ลัังกายในการสร้้างเสริิม ป้้องกััน รัักษา
และฟื้้�นฟููสุุขภาพ หลัักการพื้้�นฐานของออกกำำ�ลัังกายแต่่ละชนิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบประสาท ระบบ
กระดููกกล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อ ระบบหััวใจ ปอดและหลอดเลืือด	
		 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 ฝึึกปฏิิบััติิการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ
3(0-6-3)
(Practice of Exercise in Health Promotion and Rehabilitation)
		
วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 231 หลัักการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ
		ฝึึกปฏิิบััติิการออกกำำ�ลัังกายแต่่ละชนิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบประสาทกระดููก กล้้ามเนื้้�อ
และข้้อต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด และเทคนิิคการออกกำำ�ลัังกายชนิิดต่่างๆ ได้้แก่่ การคงสภาพ
ช่่วงการเคลื่่�อนไหว การยืืดกล้้ามเนื้้�อ การผ่่อนคลาย การเพิ่่�มความมั่่�นคง การเพิ่่�มการทรงตััว การเพิ่่�ม
ความแข็็งแรงและความทนทาน โดยใช้้และไม่่ใช้้อุุปกรณ์์ รวมทั้้�งออกแบบท่่าทาง จััดโปรแกรม ตลอด
จนสอนการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อการสร้้างเสริิม ป้้องกััน รัักษาและฟื้้น� ฟููสุุขภาพ รวมไปถึึงหลัักการและวิิธีี
การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย การประยุุกต์์ใช้้เครื่่อ� งช่่วยเดิินและรถเข็็น เทคนิิคการเคลื่่�อนย้้ายและการฝึึกเดิิน
การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ
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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, prevention, 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 การออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพในภาวะเฉพาะ
3(1-4-4)
(Exercise in Health Promotion and Rehabilitation of Specific Conditions)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 232	ฝึึกปฏิิบััติิการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสร้้างเสริิมและฟื้้�นฟููสุุขภาพ
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 ประยุุกต์์การออกกำำ�ลัังกายทั้้�งการออกกำำ�ลัังกายบนบกและการออกกำำ�ลัังกายในน้ำำ��เพื่่�อ
การสร้้างเสริิม ป้้องกััน รัักษาและฟื้้น� ฟููสุุขภาพ ในผู้้ที่� มีี่� ภาวะทางระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อกระดููก ปอด
หััวใจและหลอดเลืือด และภาวะอื่่�นๆที่่�พบบ่่อยในทางกายภาพบำำ�บััด และฝึึกปฏิิบััติิ เลืือก และ และ
ฝึึกการเป็็นผู้้�นำำ�ในการออกกำำ�ลัังกายกลุ่่�ม รวมทั้้�งการดััดแปลงการออกกำำ�ลัังกายให้้เหมาะสมกัับที่่�มีี
ความบกพร่่องด้้านการสื่่�อสาร
		 Applied exercises including land and water exercises for health promotion, prevention, treatment and rehabilitation in persons with neuromusculoskeletal, cardiovascular
conditions and other conditions; practice leading a group exercise; exercise for communication disorders.		
PTE 234 การรัักษาด้้วยมืือ
2(0-4-2)
(Manual Therapy)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 กายวิิภาคศาสตร์์พื้้�นผิิว ของระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ ระบบไหวเวีียนเลืือดและน้ำำ��
เหลืือง ศาสตร์์การนวดเพื่่�อการรัักษาของตะวัันตกและตะวัันออก ข้้อควรระวัังและหลัักการนวดใน
สภาวะที่่�หลากหลาย การใช้้เทปเพื่่�อการจำำ�กััดการเคลื่่�อนไหว หรืือฟื้้�นฟููสมรรถภาพจากการบาดเจ็็บ
และการใช้้เทคนิิคต่่างๆเพื่่�อผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�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 การรัักษาด้้วยการดััดและการดึึง
3(1-4-4)
(Mobilization and Manipulation Therapy)		
		วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 222 ชีีวกลศาสตร์์และการควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 หลัักการพื้้�นฐาน วิิธีีการตรวจร่่างกาย และเทคนิิคการรัักษาด้้วยวิิธีีการดััดและการดึึง
ข้้อต่่อบริิเวณแขน ขา และกระดููกสัันหลัังรวมทั้้�งเส้้นประสาท ที่่�มีีพื้้�นฐานความคิิดจากความรู้้�ทาง
กายวิิภาคศาสตร์์ ชีีวกลศาสตร์์ ข้้อห้้ามข้้อพึึงระวัังและหลัักการประยุุกต์์ใช้้ทางคลิินิิก ให้้การวิินิิจฉััย
และการรัักษาด้้วยเทคนิิคการดััดและการดึึง หลัักการและฝึึกปฏิิบััติิการรัักษาด้้วยเครื่่�องดึึงหลััง		
			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 หลัักการรัักษาด้้วยเครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด
2(2-0-4)
(Principle of Therapeutic Modalities)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTS 112	ปฏิิบััติิการกายวิิภาคศาสตร์์:ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อกระดููก
และระบบอื่่�นๆ หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 237ฝึึกปฏิิบััติิการรัักษาด้้วยเครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด		
		คุุณสมบััติิของกระแสไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในการรัักษาทางกายภาพบำำ�บััด ผลของกระแสไฟฟ้้า
ทางกายภาพและชีีวภาพ หลัักการและวิิธีีการใช้้สััญญาณไฟฟ้้ากล้้ามเนื้้�อป้้อนกลัับ การประยุุกต์์
กระแสไฟฟ้้าและสััญญาณป้้อนกลัับในคลิินิิกเพื่่�อการฝึึกกล้้ามเนื้้�อ การลดปวด ลดบวม ข้้อบ่่งชี้้� ข้้อ
ห้้ามในการใช้้เครื่่�องมืือเหล่่านั้้�น หลัักการวััดความเร็็วในการนำำ�กระแสประสาท คลื่่�นไฟฟ้้าของกล้้าม
เนื้้�อ และการตรวจวิินิิจฉััยด้้วยไฟฟ้้าอื่่�น ๆ การประมวลผล แปลผล สรุุปผลและวิินิิจฉััยความผิิดปกติิ
ของเส้้นประสาทและกล้้ามเนื้้�อ เพื่่�อนำำ�ไปวางแผนการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดศึึ
ั กษาคุุณสมบััติขิ อง
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าและคลื่่�นเหนืือเสีียงที่่�ใช้้ในทางกายภาพบำำ �บััด วิิทยาศาสตร์์ความร้้อนและ
เทอร์์โมไดนามิิกส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาด้้วยความร้้อนและความเย็็น ผลทางกายภาพและชีีวภาพ
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ผลการรัักษา ข้้อบ่่งชี้้� และข้้อห้้ามของ ความร้้อนผิิว ความร้้อนลึึก (คลื่่�นสั้้�น คลื่่�นไมโคร คลื่่�นเหนืือ
เสีียง) อิินฟราเรด เลเซอร์์ และความเย็็นที่่�ใช้้ทางกายภาพบำำ�บััด การใช้้เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ในการรัักษา
ภาวะผิิดปกติิต่่าง ๆ บริิเวณใบหน้้า แขน ขา และลำำ�ตััว
		 Fundamental concepts of electrotherapy: electrical properties of tissue, physiological 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 application for inflammation, tissue healing, pain control and muscle and nerve injury.
PTE 237 ฝึึกปฏิิบััติิการรัักษาด้้วยเครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด
2(0-4-2)
(Practice of Therapeutic Modalities)
		
วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 236 หลัักการรัักษาด้้วยเครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด		
		 เทคนิิคการปรัับพารามิิเตอร์์ต่่อการตอบสนองเส้้นประสาทและการหดตััวของกล้้ามเนื้้�อ
จุุดมอเตอร์์ การตรวจวิินิจิ ฉััยด้้วยเส้้นโค้้งเอสดีี เทคนิิคพื้้�นฐานการรัักษาด้้วยด้้วยกระแสไฟฟ้้า สััญญาณ
ไฟฟ้้ากล้้ามเนื้้�อป้้อนกลัับ ความร้้อนตื้้�นและเย็็น คลื่่�นสั้้�น คลื่่�นไมโครคลื่่�นเหนืือเสีียง อิินฟราเรด เลเซอร์์
รัังสีีอััลตร้้าไวโอเรต การรัักษาด้้วยเครื่่อ� งมืืออื่่น� ๆ การประยุุกต์์เครื่่อ� งมืือทางกายภาพในภาวะต่่างๆ เช่่น
การอัักเสบและการสมานของเนื้้�อเยื่่�อภายหลัังการบาดเจ็็บ อาการปวด การจำำ�กััดช่่วงการเคลื่่�อนไหว
การควบคุุมการทำำ�งานของกล้้ามเนื้้อ� การบาดเจ็็บทางกีีฬา เพื่่�อเสริิมความงามและลดการอัักเสบของผิิว
		 Electrical stimulation parameter selection and adjustment, motor point, strength-duration 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 โภชนาการและเภสััชวิิทยาสำำ�หรัับกายภาพบำำ�บััด  
2(2-0-4)
(Nutrition and Pharmacology for Physical Therapy)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 โภชนาการ ชนิิดของสารอาหาร โภชนาการสำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไป นัักกีีฬาหรืือผู้้�ออกกำำ�ลััง
กายเพื่่�อเสริิมสร้้างกล้้ามเนื้้�อ และส่่งเสริิมความทนทานของระบบการทำำ�งานในร่่างกาย โภชนาการ
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สำำ�หรัับเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา รวมถึึงการให้้พลัังงานทดแทนในระหว่่าง
หรืือหลัังการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา โปรแกรมโภชนาการสำำ�หรัับการควบคุุมน้ำำ��หนััก และการใช้้
อาหารเสริิมในนัักกีีฬาและบุุคคลทั่่�วไป รวมถึึงเภสััชวิิทยาเกี่่�ยวกัับข้้อบ่่งชี้้�ข้้อห้้าม ข้้อควรระวััง และคํํา
เตืือนในการใช้้ยา ข้้อกํําหนดที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการรัักษาอาการบาดเจ็็บ การเจ็็บป่่วยของนัักกีีฬา และอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางร่่างกาย กลไก การออกฤทธิ์์�ของยา การโด๊๊ป อาหารเสริิม
		 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 จิิตวิิทยาสุุขภาพและจิิตวิิทยาสัังคม   
3(2-2-5)
(Health Psychology and Social Psychology)
		วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 หลัักการพััฒนาบุุคลิิกภาพและพฤติิกรรมมนุุษย์์ การสร้้างเสริิมและปรัับเปลี่่ย� น พฤติิกรรม
สุุขภาพในคนปกติิ คนที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วย หรืือโรคทางจิิตประสาท วิิธีีการประเมิิน การวิินิิจฉััยและการ
รัักษาผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ญ
ั หาทางจิิต รวมทั้้�งปััญหาสุุขภาพที่่เ� กิิดการใช้้สารเสพติิด โรคพิิษสุุราเรื้้อ� รััง เอดส์์ และ
ปััญหาสัังคมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อภาวะทางจิิต และการประยุุกต์์จิิตวิิทยาสุุขภาพและจิิตวิิทยาสัังคมกัับการ
สร้้างเสริิม ป้้องกััน รัักษาและฟื้้�นฟููทางกายภาพบำำ�บััด
		 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 disorder, 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 หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการทางกายภาพบำำ�บััด
1(1-0-2)
(Basic Principles of Physical Therapy Management)
		วิิชาบัังคัับก่่อน : PTS 112 ปฏิิบััติิการกายวิิภาคศาสตร์์:ระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อกระดููก
และระบบอื่่�นๆ หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
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วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด
		 กระบวนทััศน์์สุขุ ภาวะ สุุขภาพ ความเจ็็บป่่วยและการจััดการสุุขภาวะแบบองค์์รวม หลััก
การสร้้างสััมพัันธภาพและการสื่่�อสาร หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการผู้้�ป่่วยทางกายภาพบำำ�บััด หลััก
การสืืบค้้นและกระบวนการตััดสิินใจในการรวบรวมข้้อมููลผู้้�ป่่วยทุุกระบบ เช่่น เทคนิิคการสััมภาษณ์์
ประวััติิและสืืบค้้นข้้อมููลจากแฟ้้มประวััติิ หลัักการตรวจร่่างกายด้้วยการสัังเกต การตรวจร่่างกายด้้วย
การคลำำ� กระบวนการตััดสินิ ใจทางคลิินิกิ ในการตรวจประเมิิน การรายงานผล และการแปลผล อุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์และการตรวจทางไฟฟ้้าวิินิิจฉััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกายภาพบำำ�บััด	
		 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 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด
3(1-4-4)
(Physical Therapy Assessment)
		
วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 250 หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการทางกายภาพบำำ�บััด		
		ทัักษะพื้้�นฐานการตรวจร่่างกาย การรายงานผล และการแปลผล ด้้วยวิิธีีการสัังเกต การ
คลำำ� การทดสอบกำำ�ลัังกล้้ามเนื้้�อ การวััดช่่วงการเคลื่่�อนไหวของข้้อต่่อ การวััดความยาวของกล้้ามเนื้้�อ
การตรวจแรงตึึงตััวภายในกล้้ามเนื้้�อ การตรวจและเหตุุผลในการเลืือกวิิธีีการตรวจร่่างกายในระบบ
กระดููกและกล้้ามเนื้้�อ ระบบประสาท ระบบหััวใจและการไหลเวีียน รวมถึึงหลัักการพื้้�นฐานทางด้้าน
รัังสีีวิินิิจฉััยและการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
		 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 cardiovascular system including basics principle of diagnostic radiology and laboratory test.
PTS 342 กฎหมายและจริิยธรรมนัักวิิชาชีีพ
2(2-0-4)
(Law and Ethics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 ระบบการดููแลสุุขภาพในระดัับต่่างๆ พััฒนาการระบบบริิการสุุขภาพและการควบคุุม
มาตรฐานการบริิการในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์์สุขุ ภาพ พระราชบััญญััติสิ ถานพยาบาล จรรยาบรรณ
วิิชาชีีพ พระราชบััญญััติิสุุขภาพแห่่งชาติิ คำำ�ประกาศสิิทธิิผู้้�ป่่วย จริิยธรรมวิิชาชีีพ พระราชบััญญััติิการ
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กีีฬาแห่่งประเทศไทย พระราชบััญญััติกิ ารควบคุุมการใช้้สารต้้องห้้าม กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการกีีฬา
องค์์กรการกีีฬา นัักกีีฬา และผู้้�สููงอายุุ สิิทธิิการตาย
		 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, professional ethics, national health act, declaration of patient’s rights, laws associated to sport
and gerontology, right to die.

PTE 352 หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ 2(2-0-4)
(Principle of Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 วิิชาบัังคัับร่่วม :PTE 353 	ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบกระดููก
		 และกล้้ามเนื้้�อ		
		 พยาธิิกำำ�เนิิด พยาธิิสรีีรวิิทยา การวิิเคราะห์์ปััญหา การวิินิิจฉััยทางกายภาพบำำ�บััด การ
จััดการทางการแพทย์์ และการปฏิิบััติิทัักษะการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดอย่่างเป็็นองค์์รวมทั้้�งการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ การป้้องกััน รัักษาและฟื้้�นฟูู ในคนปกติิและคนที่่�มีีภาวะความผิิดปกติิทางระบบ
กระดููกกล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อ การบาดเจ็็บจากการออกกำำ�ลัังกาย การบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน ภาวะ
กระดููกสัันหลัังคด การผ่่าตััดทางระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อข้้อต่่อ รวมถึึงฝึึกการใส่่กายอุุปกรณ์์เสริิมและ
กายอุุปกรณ์์เทีียมให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วย
		 Etiology, pathophysiology, patient’s problem analysis, physical therapy diagnosis, medical management, and practice of holistic physical therapy management for health
promotion, prevention, treatment and rehabilitation in person with normal health and musculoskeletal system; exercise injuries; work related musculoskeletal conditions; scoliosis;
orthopedic surgery conditions; prosthetic and orthotic.
PTE 353 ฝึึกปฏิิบััติกิ ารจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ2(0-4-2)
(Practice of Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions)
		
วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 352 หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบกระดููก
		 และกล้้ามเนื้้�อ
		 การปฏิิบัติั ทัิ กั ษะการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั อย่่างเป็็นองค์์รวมทั้้�งการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
การป้้องกััน รัักษาและฟื้้�นฟูู ในคนปกติิและคนที่่�มีีภาวะความผิิดปกติิทางระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อและ
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ข้้อต่่อ การบาดเจ็็บจากการเล่่นกีีฬา การบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน ภาวะกระดููกสัันหลัังคด การผ่่าตััด
ทางระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อข้้อต่่อ การใส่่กายอุุปกรณ์์เสริิมและกายอุุปกรณ์์เทีียมให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วย
และการค้้นคว้้าหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับการการจััดการทางกายภาพบำำ�บััด
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 หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบประสาท
1(1-0-2)
(Principle of Physical Therapy Management in Neurological Conditions)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 355 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะ
		 ระบบประสาท		
		 พยาธิิสรีีรวิิทยา อาการและอาการแสดง การจััดการทางการแพทย์์และเภสััชวิิทยา การ
จััดการทางกายภาพบำำ�บััดในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความผิิดปกติิของสมอง ไขสัันหลััง และความผิิดปกติิอื่่�นๆ ของ
ระบบประสาทและการป้้องกัันในบุุคคลที่่�มีีปััจจััยเสี่่�ยงและไม่่มีีปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะความผิิด
ปกติิของสมองไขสัันหลัังและความผิิดปกติิของสมองน้้อย
		 Pathophysiology, signs and symptoms, medical management, related pharmacology; 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 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบประสาท
3(0-6-3)
(Practice of Physical Therapy Management in Neurological Conditions)
		
วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 354 หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบประสาท	
		 ปฏิิบัติั กิ ารการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั แบบองค์์รวมในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะความผิิดปกติิของ
สมอง ไขสัันหลััง และความผิิดปกติิอื่่�น ๆ ของระบบประสาท แบบประเมิินในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะความผิิด
ปกติิทางระบบประสาท กรณีีศึึกษา การประยุุกต์์ใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ในการจััดการผู้้�ป่่วยทางระบบ
ประสาท และปฏิิบัติั กิ ารการป้้องกัันในบุุคคลที่่มีีปั
� จั จััยเสี่่ย� งและไม่่มีีปัจั จััยเสี่่ย� งในการเกิิดภาวะความ
ผิิดปกติิของสมอง ไขสัันหลัังและความผิิดปกติิของสมองน้้อย
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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 management 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 หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบหััวใจ หลอดเลืือด 2(2-0-4)
และระบบหายใจ
		
(Principle of Physical Therapy Management in Cardiovascular and Respiratory
Conditions)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด
		
หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 357 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบ
		หััวใจ หลอดเลืือดและระบบหายใจ
		 พยาธิิสรีีรวิิทยา อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการและรัังสีีวิิทยา
การจััดการทางการแพทย์์ของผู้้�ป่่วยอายุุรศาสตร์์โรคระบบหายใจ อายุุรศาสตร์์โรคหััวใจและหลอด
เลืือด ศััลยกรรมทรวงอกและช่่องท้้อง การจััดการทางการแพทย์์ในหออภิิบาลผู้้�ป่่วยหนััก ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
การใส่่เครื่่�องช่่วยหายใจ และการฟื้้�นฟููสมรรถภาพหััวใจและปอด การวิิเคราะห์์ สรุุปปััญหาและการ
วิินิิจฉััยทางกายภาพบำำ�บััด การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดแบบองค์์รวมในลัักษณะบููรณาการกัับการ
รัักษาทางยา การผ่่าตััด และโภชนาการ ทั้้�งในและนอกโรงพยาบาล รวมทั้้�งการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ลด
ความเสี่่�ยงการเกิิดโรคโรคระบบหายใจ หััวใจและหลอดเลืือดในบุุคคลทั่่�วไป
		 Pathophysiology, signs and symptoms, laboratory results and radiology, 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.
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PTE 357 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบหััวใจ หลอดเลืือด2(0-4-2)
และระบบหายใจ
(Practice of Physical Therapy Management in Cardiovascular and Respiratory
Conditions)
		
วิิชาบัังคัับร่่วม : PTE 356 หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบหลอดเลืือด
		หััวใจและระบบหายใจ		
		 ปฏิิบััติิการในหััวข้้อพยาธิิสรีีรวิิทยา อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การและรัังสีีวิิทยา การจััดการทางการแพทย์์ของผู้้�ป่่วยอายุุรศาสตร์์โรคระบบหายใจ อายุุรศาสตร์์โรค
หััวใจและหลอดเลืือด ศััลยกรรมทรวงอกและช่่องท้้อง การจััดการทางการแพทย์์ในหออภิิบาลผู้้�ป่่วย
หนััก ผู้้�ป่่วยได้้รัับการใส่่เครื่่�องช่่วยหายใจ และการฟื้้�นฟููสมรรถภาพหััวใจและปอด การวิิเคราะห์์ สรุุป
ปััญหาและการวิินิิจฉััยทางกายภาพบำำ�บััด การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดแบบองค์์รวมในลัักษณะ
บููรณาการกัับการรัักษาทางยา การผ่่าตััด และโภชนาการ ทั้้�งในและนอกโรงพยาบาล รวมทั้้�งการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพ ลดความเสี่่�ยงการเกิิดโรคโรคระบบหายใจ หััวใจและหลอดเลืือดในบุุคคลทั่่�วไป
		 Practice for pathophysiology, signs and symptoms, laboratory results and raddiology, 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 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในเด็็ก
3(1-4-4)
(Physical Therapy Management in Pediatrics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของ	
		 อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 การเจริิญเติิบโตที่่�ปกติิของเด็็กด้้านต่่างๆ ตั้้�งแต่่อยู่่�ในครรภ์์มารดาจนถึึงเด็็กโต การตรวจ
ประเมิินเบื้้�องต้้นและการใช้้แบบประเมิินสำำ�หรัับเด็็ก พยาธิิสภาพ อาการและอาการแสดงของโรคในผู้้�
ป่่วยเด็็กทางระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบหายใจ ระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ และระบบประสาท
การจััดการทางการแพทย์์ การตรวจคััดกรอง การจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั ในผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม โดย
อาศััยหลัักการพื้้�นฐานของเทคนิิค และหลัักฐานหรืือเอกสารอ้้างอิิง ในการสััมภาษณ์์ประวััติิ การตรวจ
ร่่างกาย การอ่่านและแปลผลภาพถ่่ายรัังสีีและข้้อมููลทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร การวิิเคราะห์์และสรุุปปััญหา
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และวิินิจิ ฉััยทางกายภาพบำำ�บัดั การรัักษาทางยา การผ่่าตััด จิิตวิิทยาเด็็ก โรงเรีียนการศึึกษาพิิเศษ การ
ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่ผู้�ดูู้ แล การสร้้างหรืือประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์เพื่่�อส่่งเสริิมพััฒนาการในเด็็ก ปััจจััยเสี่่�ยงและ
การป้้องกัันการเกิิดพััฒนาการที่่�ผิิดปกติิและความผิิดปกติิของระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ ระบบประสาท
และระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบหายใจ
		 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 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในผู้้�สููงอายุุ
2(1-2-3)
(Physical Therapy Management in Geriatrics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััดหรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของ	
		 อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 การเปลี่่ย� นแปลงทางสรีีรวิิทยาในผู้้�สููงอายุุ หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั ในผู้้�สููงอายุุ
ได้้แก่่ ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ การป้้องกััน การรัักษา และการฟื้้�นฟููสภาพ เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การมีีสุุขภาวะ
และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี โดยการสััมภาษณ์์ประวััติิ การตรวจร่่างกาย การอ่่านและแปลผลภาพถ่่ายรัังสีี
และข้้อมููลทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร การวิิเคราะห์์และสรุุปปััญหาและวิินิจิ ฉััยทางกายภาพบำำ�บัดั การจััดการ
ทางกายภาพบำำ�บัดั แบบองค์์รวม การป้้องกัันการล้้มในผู้้�สููงอายุุ ในลัักษณะบููรณาการกัับการรัักษาทาง
ยา การผ่่าตััด และโภชนาการ ทั้้�งในผู้้�ป่่วยจำำ�ลองและผู้้�ป่่วยจริิง การฝึึกผู้้�ป่่วยใช้้อุปุ กรณ์์ช่ว่ ยต่่างๆ การ
ดููแลตนเองในชีีวิิตประจำำ�วััน การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในผู้้�ป่่วยสููงอายุุในสถานพยาบาลทั่่�วไป
สถานพยาบาลผู้้�สููงอายุุและในชุุมชน และการประยุุกต์์ใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ในการจััดการปััญหา
ในผู้้�สููงอายุุ
		 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 กายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬา
3(1-4-4)
(Sports Physical Therapy)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััดหรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของ	
		 อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		ทฤษฎีีหลัักการและวิิธีีการตรวจทางกายภาพบํําบััดในการดููแลการบาดเจ็็บข้้างสนาม
การพัันเทป การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ และการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น เมื่่�อเกิิดการบาดเจ็็บในขณะแข่่งกีีฬา
การวิิเคราะห์์ชีีวกลศาสตร์์ พยาธิิสรีีรวิิทยาอาการและอาการแสดงของการบาดเจ็็บทางการกีีฬา กลไก
การบาดเจ็็บจากการเล่่นกีีฬาในรููปแบบต่่างๆทั้้�งกีีฬาแบบปะทะและไม่่ปะทะ การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา การ
วางแผนการรัักษา วิิธีีการรัักษาการฟื้้น� ฟููสภาพร่่างกายเพื่่�อให้้สามารถกลัับไปแข่่งขัันกีีฬา การส่่งเสริิม
และการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการบาดเจ็็บซ้ำำ�� รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเล่่นกีีฬา
		 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 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยสุุขภาพ
3(1-4-4)
(Health Research Methodology)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		 หลัักการพื้้�นฐานของวิิธีีวิิจััย กรอบแนวคิิด การตั้้�งคำำ�ถาม สมมติิฐาน วััตถุุประสงค์์ การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง จริิยธรรมการวิิจััย การออกแบบวิิธีีวิิจััย การเก็็บรวบรวม
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล การเขีียนรายงานและอภิิปรายผล ทำำ�โครงการวิิจััยภายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษา รวมทั้้�งการเขีียนโครงร่่างและนำำ�เสนอข้้อมููลการวิิจััย
		 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 นวััตกรรมด้้านสุุขภาพและการเป็็นผู้้�ประกอบการ
3(2-2-5)
(Health Innovation and Entrepreneurship)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		วิิธีีคิดิ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการสร้้างนวััตกรรมและการเป็็นผู้้ป� ระกอบการ แนวคิิดและกระบวนการ
สร้้างนวััตกรรม หลัักการด้้านธุุรกิิจการบริิการ ความรู้้�พื้้�นฐานและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการสำำ�หรัับผู้้�
ประกอบการใหม่่ด้้านสุุขภาพ แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสารและการสร้้างสื่่�อทางสุุขภาพที่่�เหมาะสม
การออกแบบและผลิิตเนื้้�อหาสื่่�อสุุขภาพ การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อข่่าวสารด้้านสุุขภาพ การตลาด การสร้้าง
กลยุุทธ์์ และสร้้างสรรค์์สื่่�อดิิจิิทััล สื่่�อการตลาดเพื่่�อสัังคมและการให้้ข้้อมููลแก่่สัังคม รวมถึึงจริิยธรรม
ในการสื่่�อสารและการสร้้างสื่่�อสุุขภาพ เพื่่�อบููรณาการสื่่�อและการสื่่�อสารสุุขภาพสู่่�ประชาชน
		 Essential concepts for innovative creation and entrepreneurship: concepts and
processes of innovation, principles of health service business, basic knowledge and procedures 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 social 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 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดใน ภาวะเรื้้�อรัังและภาวะอื่่�นๆ
2(1-2-3)
(Physical Therapy Management in Chronic and Other Conditions)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 251 การตรวจประเมิินทางกายภาพบำำ�บััด
		 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		 พยาธิิสรีีรวิิทยา หลัักการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั ในโรคเรื้้อ� รัังที่่พ� บบ่่อย ได้้แก่่ ด้้านการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ การป้้องกััน การรัักษา และการฟื้้น� ฟููสภาพแบบองค์์รวมเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การมีีสุุขภาวะและ
คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� โดยอาศััยการสััมภาษณ์์ประวััติิ การตรวจร่่างกาย การอ่่านและแปลผลภาพถ่่ายรัังสีี
และข้้อมููลทางห้้องปฏิิบััติิการ การวิิเคราะห์์ สรุุปปััญหาและวิินิิจฉััยทางกายภาพบำำ�บััด การจััดการ
ทางกายภาพบำำ�บัดั แบบองค์์รวม การส่่งเสริิมและป้้องกัันสุุขภาพในภาวะอ้้วนลงพุุงและโรคเรื้้อ� รััง การ
จััดการทางกายภาพบำำ�บัดั ในสุุขภาพสตรีี การจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั ในผู้้�ป่่วยโรคเรื้้อ� รัังอื่่น� ๆ ได้้แก่่
แผลไฟไหม้้ น้ำำ��ร้้อนลวก มะเร็็ง ไตวายเรื้้�อรััง เอดส์์ ผู้้�ป่่วยภาวะ metabolic disorders ภาวะช็็อค แผล
กดทัับ ในลัักษณะบููรณาการกัับการรัักษาทางยา การผ่่าตััด และโภชนาการ ทั้้�งในผู้้�ป่่วยจำำ�ลอง ผู้้�ป่่วย
จริิง และในชุุมชน		
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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 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 1       
3(0-14-7)
(Clinical Practice in Physical Therapy I)
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 353 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบ
		 กระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
		 PTE 355 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบประสาท
		 PTE 357 ฝึึกปฏิิบััติิการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในภาวะระบบหััวใจ
		 หลอดเลืือดและระบบหายใจ
		 PTE 358 การจััดการทางกายภาพบำำ�บััดในเด็็ก
		ฝึึกปฏิิบััติิทางคลิินิิกกายภาพบำำ�บััดในสถานพยาบาล ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่างๆ ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในผู้้�ป่่วยระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบหายใจ ระบบประสาท
และผู้้�ป่่วยเด็็ก เพื่่�อให้้เกิิดทักั ษะในการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั โดยเน้้นขั้้น� ตอนการสััมภาษณ์์ประวััติิ
และการสืืบค้้นข้้อมููลจากเอกสารทางการแพทย์์ การตรวจร่่างกาย และสรุุปผลการตรวจร่่างกาย ทัักษะ
การสื่่�อสาร การนำำ�เสนอผลสรุุปต่่อที่่�ประชุุม แสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบและเจตคติิที่่�ดีี ภายใต้้การ
ควบคุุมดููแลของอาจารย์์ที่มีี่� ใบประกอบวิิชาชีีพกายภาพบำำ�บัดั และมีีประสบการณ์์ในระบบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
		 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 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 2
3(0-14-7)
(Clinical Practice in Physical Therapy II)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 371 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 1		
		ฝึึกปฏิิบััติิทางคลิินิิกกายภาพบำำ�บััดในสถานพยาบาล ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่างๆ ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในผู้้�ป่่วยระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบหายใจ ระบบประสาท
และผู้้�ป่่วยเด็็ก เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะในการจััดการทางกายภาพบำำ�บััด ขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์ประวััติิและ
การสืืบค้้นข้้อมููลจากเอกสารทางการแพทย์์ การตรวจร่่างกาย และสรุุปผลการตรวจร่่างกาย โดยเน้้น
การสรุุปวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา และวางแผนการรัักษา ทัักษะการสื่่อ� สารและการนำำ�เสนอผลสรุุปต่่อที่่ป� ระชุุม
แสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบและเจตคติิที่ดีี่� ภายใต้้การควบคุุมดููแลของอาจารย์์ที่มีี่� ใบประกอบวิิชาชีีพ
กายภาพบำำ�บััดและประสบการณ์์ในระบบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 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 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 3
3(0-14-7)
(Clinical Practice in Physical Therapy III)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 372 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 2
		ฝึึกปฏิิบััติิทางคลิินิิกกายภาพบำำ�บััดในสถานพยาบาล ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่างๆ ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในผู้้�ป่่วยระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบหายใจ ระบบประสาท
และผู้้�ป่่วยเด็็ก เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะในการจััดการทางกายภาพบำำ�บััด ขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์ประวััติิและ
การสืืบค้้นข้้อมููลจากเอกสารทางการแพทย์์ การตรวจร่่างกาย และสรุุปผลการตรวจร่่างกาย การสรุุป
วิิเคราะห์์ปััญหา วางแผนการรัักษา โดยเน้้นการรัักษา การประเมิินผล ทัักษะการสื่่�อสารในการให้้คำำ�
แนะนำำ� และนำำ�เสนอรายงานผู้้�ป่่วยต่่อที่่�ประชุุม แสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบและเจตคติิที่่�ดีี มีีความ
สามารถในการปรัับตััวและทำำ�งานเป็็นทีีม ภายใต้้การควบคุุมดููแลของนัักกายภาพบำำ�บัดั ที่่มีี� ใบประกอบ
วิิชาชีีพกายภาพบำำ�บััดและมีีประสบการณ์์ทางคลิินิิก
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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; 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.
PTE 474 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 4
3(0-14-7)
(Clinical Practice in Physical Therapy IV)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 373 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 3
		ฝึึกปฏิิบััติิทางคลิินิิกกายภาพบำำ�บััดในสถานพยาบาล ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่างๆ ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ความซัับซ้้อนทางระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบ
หายใจ ระบบประสาทและผู้้�ป่่วยเด็็ก เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะในการจััดการทางกายภาพบำำ�บััดด้้วยตนเอง
ประกอบด้้วย การสััมภาษณ์์ประวััติิและการสืืบค้้นข้้อมููลจากเอกสารทางการแพทย์์ การตรวจร่่างกาย
และสรุุปผลการตรวจร่่างกาย การสรุุปวิิเคราะห์์ปััญหา วางแผนการรัักษา การรัักษา การประเมิินผล
การส่่งเสริิมและป้้องกัันสุุขภาพ การบริิหารจััดการเวลา ทัักษะการสื่่�อสารในการให้้คำำ�แนะนำำ� และ
นำำ�เสนอรายงานผู้้�ป่่วยต่่อที่่�ประชุุม แสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบและเจตคติิที่่�ดีี มีีความสามารถใน
การปรัับตััวและทำำ�งานเป็็นทีีม ภายใต้้การควบคุุมดููแลของนัักกายภาพบำำ�บััดที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพ
กายภาพบำำ�บััดและมีีประสบการณ์์ทางคลิินิิก
		 Clinical practice in various health care settings in Bangkok and neighboring
provinces; self-practice of physical therapy management in patients with complicated condition 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 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 5
3(0-14-7)
(Clinical Practice in Physical Therapy V)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 474 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 4
		ฝึึกปฏิิบััติิทางคลิินิิกกายภาพบำำ�บััดในสถานพยาบาล ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่างๆ ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ความซัับซ้้อนทางระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและระบบ
หายใจ ระบบประสาทและผู้้�ป่่วยเด็็ก เพื่่�อให้้เกิิดทักั ษะในการจััดการทางกายภาพบำำ�บัดั โดยอิิงหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ ประกอบด้้วย การสััมภาษณ์์ประวััติิและการสืืบค้้นข้้อมููลจากเอกสารทางการแพทย์์ การ
ตรวจร่่างกาย และสรุุปผลการตรวจร่่างกาย การสรุุปวิิเคราะห์์ปััญหา วางแผนการรัักษา การรัักษา
การประเมิินผล ทัักษะการสื่่�อสารในการให้้คำำ�แนะนำำ� และนำำ�เสนอรายงานผู้้�ป่่วยต่่อที่่�ประชุุม และ
การบริิหารจััดการเวลา แสดงออกถึึงความเป็็นมืืออาชีีพและเจตคติิที่่�ดีี มีีความเป็็นผู้้�นำำ�และสามารถ
ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพ ภายใต้้การควบคุุมดููแลของนัักกายภาพบำำ�บััดที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพ
กายภาพบำำ�บััดและมีีประสบการณ์์ทางคลิินิิก
		 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, physical examination, data analysis, problem list, plan of treatment, physical therapy treatments,
evaluation and 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 supervision of the appointed,
experienced and licensed physical therapist instructors.
PTE 476 กายภาพบำำ�บััดชุุมชน
3(0-14-7)
(Community Physical Therapy)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 373 คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด 3
		วิิเคราะห์์ปััญหาสุุขภาพของชุุมชน บทบาทของงานกายภาพบำำ�บััดในด้้านการสร้้างเสริิม
เสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรค การดููแลรัักษา และการฟื้้�นฟููสภาพร่่างกาย การสอนวิิธีีการรัักษาตนเองด้้วย
วิิธีีกายภาพบำำ�บััด และการดััดแปลงวััสดุุพื้้�นบ้้านมาใช้้ในการรัักษาและฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางกายฝึึก
ปฏิิบััติิการดููแลรัักษาทางกายภาพบำำ�บััด และการฟื้้�นฟููสภาพร่่างกายของคนกลุ่่�มต่่างๆในชุุมชน
ใช้้ทัักษะความเป็็นผู้้�ประกอบการ แนวคิิดนวััตกรรม การสื่่�อสารภาวการนำำ�และการทำำ�งานเป็็นทีีม
ในการสร้้างสรรค์์และบริิหารจััดการโครงการเกี่่�ยวกัับส่่งเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันโรค การดููแลรัักษา
ทางกายภาพบำำ�บััด และการฟื้้�นฟููสภาพร่่างกายของคนในชุุมชน ภายใต้้การควบคุุมดููแลของนััก
กายภาพบำำ�บััดที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพกายภาพบำำ�บััดและประสบการณ์์
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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 การฝึึกปฏิิบััติิงานกายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬา                
3(0-14-7)
(Physical Therapy Practice in Sport)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : PTE 360 กายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬา
		ฝึึกปฏิิบััติิงานทางกายภาพบำำ�บััดทางการกีีฬาในสถานออกกำำ�ลัังกาย คลิินิิกเพื่่�อการ
ออกกำำ�ลัังกาย ทีีมสโมสรกีีฬา หรืือสนามแข่่งขัันที่่�มีีผู้้�มาใช้้บริิการทั้้�งบุุคคลทั่่�วไปที่่�ต้้องการเสริิมสร้้าง
สมรรถภาพร่่างกายและผู้้�ที่่�มีีการบาดเจ็็บจากการออกกำำ�ลัังกายและกีีฬา เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะทาง
กายภาพบำำ�บัดท
ั างการกีีฬาจำำ�เพาะในแต่่ละบุุคคลได้้อย่่างเหมาะสม การบริิหารจััดการเวลา ทัักษะการ
สื่่�อสารในการให้้คำำ�แนะนำำ� และนำำ�เสนอรายงานผู้้�ป่่วยต่่อที่่�ประชุุม แสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบและ
เจตคติิที่่�ดีี มีีความสามารถในการปรัับตััวและทำำ�งานเป็็นทีีม ภายใต้้การควบคุุมของผู้้�มีีประสบการณ์์
		 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 หมวดวิิชาเลืือกเสรีี ไม่่น้้อยกว่่า
6  หน่่วยกิิต
			
			 เลืือกจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต หรืือเลืือกจากรายวิิชาเลืือกเสรีีของ
คณะต่่อไปนี้้�
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PTS 181   ศาสตร์์ความเป็็นมนุุษย์์
3(1-4-4)
(Sciences of Humanity)
		 ธรรมชาติิของมนุุษย์์กัับการเรีียนรู้้� การจููงใจและพฤติิกรรมของมนุุษย์์ ทัักษะพื้้�นฐาน
ที่่�จำำ�เป็็นในการเรีียนรู้้� และอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ประกอบด้้วย การสื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การสร้้าง
สััมพัันธภาพระหว่่างบุุคคล การตระหนัักรู้้�ในตนและการเข้้าใจผู้้�อื่่�น การจััดการกัับอารมณ์์และ
ความเครีียด การคิิดสร้้างสรรค์์ ทัักษะด้้านการสื่่�อสารสารสนเทศและการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ พื้้�นฐานการ
เคลื่่�อนไหวของร่่างกายมนุุษย์์ หลัักการและทฤษฎีีเบื้้�องต้้น ลัักษณะ ชนิิดองค์์ประกอบ และปััจจััยที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับการเคลื่่�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 ธุุรกิิจบริิการทางกายภาพบำำ�บััด
3(1-4-4)
(Business Management in Physical Therapy)
		ธุุรกิิจการบริิการทางกายภาพบำำ�บััด การเขีียนแผนธุุรกิิจการบริิการทางกายภาพบำำ�บััด
การศึึกษาความเป็็นไปได้้ การจััดทำำ�การศึึกษานำำ�ร่่องโครงการธุุรกิิจการบริิการทางกายภาพบำำ�บััด
		 Physical therapy service business: a start-up physical therapy business, feasibility
study, creating pilot projects of physical therapy service business.
PTE 483 กายภาพบำำ�บััดกัับการชะลอวััยและความงาม
3(1-4-4)
(Physical Therapy for Anti-aging and Aesthetics)
		 องค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ ทฤษฎีีความชรา กลไกความชรา การใช้้ชีีวิิตแบบชะลอวััย
มีีอายุุยืนื และสุุขภาพดีี ป้้องกััน บำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู ดููแลรัักษาโรคหรืือความผิิดปกติิที่สื่� บื เนื่่�องจากความเสื่่�อม
ของร่่างกายจากอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นด้้วยวิิธีีโภชนบำำ�บััด การออกกำำ�ลัังกาย การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของสมอง
การฝึึกสมอง การดููแลจิิตใจและอารมณ์์ การดููแลรููปร่่างและผิิวพรรณ
		 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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หลัักสููตรชรััณสุุขศาสตร์์

1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

1)  กลุ่่�มที่่� 1     อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)

RSU 111 สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
		 ความหมายของสัั ง คมธรรมาธิิ ป ไตย สัั ง คมที่่� เ ป็็ น ธรรม ความเสมอภาค เสรีีภาพ
หลัักธรรมาภิิบาล คุุณธรรมจริิยธรรม จิิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตย การ
ตระหนัักในสิิทธิิ หน้้าที่่ข� องพลเมืือง การใช้้ชีีวิติ ร่่วมกัับผู้้�อื่่น� และการร่่วมพััฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิิจ
การเมืือง สัังคม
		 Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance; decency; public mind and democracy. Awareness of rights and civic duty. Living with
others. Social development in terms of economy, politics, society.
RSU 112 กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
		 ความสำำ�คััญของสุุขภาพและสมรรถภาพร่่างกาย ศาสตร์์พื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกาย
การดููแลน้ำำ��หนัักตััวให้้เหมาะสม มีีทัักษะในการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา ด้้วยกิิจกรรมกีีฬาตาม
ความสนใจหนึ่่ง� ชนิิดกีีฬา จากหลากหลายชนิิดกีีฬาที่่เ� ปิิดโอกาสให้้เลืือก สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นกิิจกรรม
การออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพสมรรถภาพและนัันทนาการ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของการมีีลีีลาชีีวิิตที่่�ดีี เน้้น
การปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดีีในการออกกำำ�ลัังกาย
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) กลุ่่ม� ที่่� 2    ความเป็็นสากลและการสื่่อส
� าร (Internationalization and Communication)
		 รายวิิชาภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานที่่�นัักศึึกษาจะต้้องเรีียน ดัังนี้้�
		 กรณีีที่่� 1 นัั ก ศึึกษาที่่� มีีทัั ก ษะทางภาษาอัั ง กฤษระดัั บ มัั ธ ยมศึึกษาต่ำำ�� กว่่ า เกณฑ์์ ที่่�
มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ 0-20 คะแนน หรืือ ไม่่มีี
ผลคะแนน O-NET หรืือเกรดเฉลี่่�ยรวมภาษา ต่่างประเทศ ต่ำำ��กว่่า 3.00) จะต้้องเรีียนวิิชา ENL 124 :
ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ (English Bridging) และสอบผ่่านได้้สััญลัักษณ์์ S (Satisfactory) ก่่อน จึึง
สามารถเรีียนรายวิิชาภาษาอัังกฤษอื่่�น ๆ ตามกรณีีที่่�2 อย่่างไรก็็ตาม วิิชานี้้�เทีียบเท่่า 3 หน่่วยกิิต แต่่
ไม่่นัับรวมกัับจำำ�นวนหน่่วยกิิตในโครงสร้้างหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
		 กรณีีที่่� 2 นัักศึึกษาที่่มีีทั
� กั ษะภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่ม่� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ผลคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ 21 คะแนนขึ้้�นไป หรืือเกรดเฉลี่่�ยรวมภาษาต่่างประเทศ
มากกว่่า 3.00 ขึ้้�นไป) สามารถเริ่่�มเรีียน ENL 125: ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก (English for Global
Exploration) หลัังจากนั้้�น จึึงสามารถเรีียนวิิชา ENL126 :ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การ
บัันเทิิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนี้้�
ยัังสามารถเลืือกเรีียนภาษาอัังกฤษในระดัับสููง คืือ ENL 127: ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน (English at
Work) ENL 128: การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ (Presentations in English) และ ENL 129:
ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม (English for Meetings) ได้้
		
2.1) กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ  
ENL 124   ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ
              3(2-2-5)              
(English Bridging)
		
เงื่่�อนไขรายวิิชา : เป็็นรายวิิชาเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีทัักษะทางภาษา		
		อัังกฤษต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
		 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับพื้้�นฐานให้้นักั ศึึกษามีีความรู้้แ� ละความพร้้อมตามเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�มหาวิิทยาลััยรัังสิิตกำำ�หนดในการเรีียนวิิชานี้้� ก่่อนเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษในกลุ่่�มวิิชาหลััก ประกอบ
ด้้วยการฟัังบทสนทนาและข้้อมููลที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในชีีวิิตประจำำ�วันั คำำ�ศัพั ท์์ โครงสร้้างไวยากรณ์์ หน้้าที่่ท� าง
ภาษา การอ่่านข้้อความขนาดสั้้�น และการเขีียนภาษาอัังกฤษระดัับย่่อหน้้า
		 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   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก                          
3(2-2-5)
   
(English for Global Exploration)
		วิิชาบัังคัับก่่อน : นัักศึึกษาต้้องสอบผ่่าน ENL 124 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับฐาน หรืือมีีทัักษะ
ภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้เรีียน ENL 125
ทัักษะภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารที่่�ฝึึกแบบพหุุทัักษะ กลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�ภาษา การฝึึกฟััง พููด อ่่าน
และเขีียนในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
		 Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication.

ENL 126    ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ           3(2-2-5)
        
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
		 การฟััง พููด อ่่านและเขีียนภาษาอัังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่่ย� วกัับนวััตกรรม
ในโลกสมััยใหม่่ กิิจกรรมบัันเทิิง ละคร ดนตรีีและการออกแบบอาคารสถานที่่� สถาปััตยกรรม ความ
งามและสุุขภาพ สำำ�นวนภาษาตามบริิบทของบทความ ข้้อมููล คำำ�บรรยาย การเล่่าเรื่่�อง โฆษณา สื่่�อ
สิ่่�งพิิมพ์์และข้้อมููลในอิินเทอร์์เน็็ต การใช้้ภาษาในการร่่วมสนทนา อภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น
		 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�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
ENL 127 ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน   
3(2-2-5)
(English at Work)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
		ศััพท์์ สำำ�นวน และ การใช้้ภาษาอัังกฤษที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานในบริิบทนานาชาติิการใช้้
ทัักษะทั้้�งด้้านการฟัังพููดอ่่าน และเขีียนเพื่่�อติิดต่อ่ ทั้้�งในและนอกหน่่วยงาน ฝึึกการสื่่�อสารในการทำำ�งาน
การติิดต่อ่ นััดหมาย การสนทนา แสดงความเห็็นในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วกัับงาน การอ่่านการฟัังการบรรยายย่่อ
ลืืมและนำำ�เสนอความเห็็นในที่่�ประชุุม
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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 technology 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 การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
		 ภาษาและกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอ ลัักษณะของการนำำ�เสนอผลงานที่่�ดีี การวางแผนและ
การนำำ�เสนอผลงาน การเตรีียมการโดยการหาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับผู้้ฟั� งั และเรื่่อ� งที่่จ� ะนำำ�เสนอ การเรีียงลำำ�ดับั
เนื้้�อหาที่่�จะนำำ�เสนอ กลวิิธีีในการนำำ�เสนอผลงานโดยใช้้ภาษาและท่่าทางที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของ
การนำำ�เสนอและใช้้เทคโนโลยีีช่่วย การประเมิินการนำำ�เสนอผลงานของตััวเองและกลวิิธีีในการตรวจ
สอบความก้้าวหน้้า เพื่่�อพััฒนาความสามารถในการนำำ�เสนอผลงานของตน
		 Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an effective 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 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
		 ภาษาและกลวิิธีีสำำ�หรัับการเข้้าประชุุม ลัักษณะของผู้้เ� ข้้าประชุุมที่่ดีี� ทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นสำำ�หรัับ
การเข้้าประชุุม ฝึึกทัักษะการฟััง การอ่่าน และการจดประเด็็น การนำำ�เสนอความคิิดเห็็นและ ข้้อโต้้แย้้ง
การฝึึกการเข้้าประชุุมในสถานการณ์์เสมืือนจริิง
		 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 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
		 การใช้้ภาษาไทย และการพััฒนาทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียนเพื่่�อ การ
สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วันั อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เน้้นทัักษะการเขีียนที่่ถูู� กต้้อง ตามมาตรฐานทั้้�งทางราชการ
และธุุรกิิจ เพื่่�อสนองวััตถุุประสงค์์ด้้านอาชีีพและการศึึกษาในระดัับสููงต่่อไป
		 Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking, 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 ลุุยโลกอิินเตอร์์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
		 ความท้้าทายของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เรีียนรู้้�คำำ�นิิยามของการสื่่�อสารระหว่่าง
วััฒนธรรมประเภทของวััฒนธรรม ปััจจััยของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เข้้าใจปััญหาการตื่่�นตระหนก
ทางวััฒนธรรม มิิติิทางวััฒนธรรม การสื่่�อสารทางอวััจนภาษา ภาษาท่่าทาง การสบตา การแสดงออก
ทางสีีหน้้า ระยะห่่างระหว่่างบุุคคล การสััมผััส ปรลัักษณ์์ภาษา รููปแบบการสื่่�อสาร บริิบท ค่่านิิยม ตลอด
จนเข้้าใจภาษานานาชาติิที่่�สะท้้อนค่่านิิยมทางวััฒนธรรมของชนชาติินั้้�น ๆ
		 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 international
languages that reflect the cultural values of each race.
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
		 เรีียนรู้้�การอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมของคนไทยกัับคนต่่างชาติิ ตระหนัักถึึงการจััดการกัับความ
แตกต่่างของสามััญทััศน์์ อคติิทางชาติิพันั ธุ์์� ทััศนคติิ การรัับรู้้� การตีีความ เข้้าใจปััญหาการตื่่�นตระหนก
ทางวััฒนธรรมและการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรมเชิิงธุุรกิิจ
		 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    สู่่�โลกกว้้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
		 เรีียนรู้้�ผ่า่ นกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่าง ๆ โดยอาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ ความ
สััมพัันธ์์ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) การฝึึกงาน ณ องค์์กรในต่่างประเทศ โครงการ
Passage to ASEAN (P2A) หรืือ การเดิินทางรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ (การฝึึก
ประสบการณ์์ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันอย่่างน้้อย 10 วััน)
		 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�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาญี่่�ปุ่่�น และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 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�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101 ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารใน
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เช่่น การเจรจาซื้้�อ และขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอ
ความคิิดเห็็น
		 Further study of Japanese pronunciation vocabulary, 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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JPN 110 ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101 ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ภาษาญี่่� ปุ่่� น ผ่่ า นบริิ บ ททางสัั ง คมและวัั ฒ นธรรมญี่่� ปุ่่� น ในแง่่ มุุ ม ต่่ า ง วัั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศญี่่�ปุ่่�น ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดย
เน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
		 ภาษาจีีนระดัับพื้้�นฐาน เรีียนรู้้�คำำ�ศััพท์์ภาษาจีีนอย่่างน้้อย 200 คำำ� ศึึกษาสำำ�นวนและรููป
ประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วันั เช่่น การทัักทาย แนะนำำ�ตัวั
		 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 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		คำำ�ศัพั ท์์ภาษาจีีนเพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อย 250 คำำ� ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่ใ� ช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้แก่่
การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
		 A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
CHN 110 ภาษาและวััฒนธรรมจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะภาษาจีีนผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมจีีนในแง่่มุุมต่่าง ๆ เพื่่�อการ
สื่่�อสารในชีีวิิต ประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และการ
เขีียน ในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย

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

		 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    ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1                        
3(2-2-5)
(French for Beginners I)   
		 ระบบเสีียงภาษาฝรั่่�งเศส ไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ศััพท์์และสำำ�นวนเบื้้�องต้้น เน้้นฝึึกทัักษะ
การฟััง การพููด การอ่่าน การเขีียนเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับตนเอง
ครอบครััว สถานศึึกษา สิ่่�งแวดล้้อม อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล เวลาว่่างและ
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ การศึึกษาและอาชีีพ การซื้้�อขาย สถานที่่�และการบอกทิิศทาง
		 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 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาฝรั่่�งเศสในเรื่่อ� ง ที่่�
เกี่่�ยวกัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความ
สััมพัันธ์์ ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่าง ๆ ในอดีีต
ปััจจุุบัันและอนาคต
		 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.
FRN 110 ภาษา และวััฒนธรรมฝรั่่�งเศสเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคม และวััฒนธรรมของ
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ชาวฝรั่่�งเศส ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวฝรั่่�งเศส อาทิิ ศิิลปะการรัับ
ประทานอาหารแบบฝรั่่�งเศส วััฒนธรรมการดื่่�มไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศฝรั่่�งเศส
โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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    ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1                                    3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
		 ภาษาอาหรัับเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานการฟััง พููด อ่่านและเขีียน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อ
ง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การรัับโทรศััพท์์ การถามและบอก
ทิิศทาง
		 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    ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                                            3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะและคำำ�ศััพท์์ภาษาอาหรัับในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่�ใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน เช่่น การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
		 Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating
in restaurants.
ISL 113

ภาษาอาหรัับและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะภาษาอาหรัับผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิมิ
ในแง่่มุมุ ต่่างๆ เพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วันั อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การ
พููด การอ่่าน และการเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
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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 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาเกาหลีี และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Korean 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.
KOR 102 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 การออกเสีียงภาษาเกาหลีี รููปประโยคพื้้�นฐาน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการ
สื่่�อสารในสถานการณ์์ต่่าง ๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ได้้แก่่ การเจรจาซื้้�อ ขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การ
เสนอความคิิดเห็็น
		 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 ภาษาและวััฒนธรรมเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ภาษาเกาหลีีผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมเกาหลีีในแง่่มุุมต่่าง ๆ วััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศเกาหลีี ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้น
การฝึึก ทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners)
		 หลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้น เน้้นพยััญชนะ สระ การออกเสีียง ระดัับเสีียง คำำ�ศััพท์์ที่่�จำำ�เป็็น
ในระดัับเริ่่�มต้้น
		 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102 ภาษารััสเซีียในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
		คำำ�ศััพท์์และโครงสร้้างภาษารััสเซีียที่่�ใช้้สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เช่่นการ
ทัักทาย การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์ การบอกเวลา การเดิินทาง การซื้้�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 ภาษาและวััฒนธรรมรััสเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : RUS 101  ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
ภาษารััสเซีีย ผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมรััสเซีียในแง่่มุุมต่่าง ๆ วััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศที่่�เป็็นเจ้้าของภาษารััสเซีีย ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การ
ดำำ�เนิิน ชีีวิิต โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาสเปน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
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Spanish 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.
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาสเปนในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาสเปนในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่าง บุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่าง ๆ ในอดีีต ปััจจุุบััน
และอนาคต
		 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish 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 ภาษาและวััฒนธรรมสเปนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสเปนเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ ชาว
สเปน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวสเปน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบสเปน วััฒนธรรมการดื่่�มไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศสเปน โดยเน้้นการ
ฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)		
		 การออกเสีียงภาษาเยอรมััน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
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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 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาเยอรมัันในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกพููดภาษาเยอรมัันในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่าง ๆ ในอดีีต
ปััจจุุบัันและอนาคต
		 Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German 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 ภาษาและวััฒนธรรมเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเยอรมัันเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
เยอรมััน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวเยอรมััน อาทิิ ศิิลปะ
การ
รัับประทานอาหารแบบเยอรมััน วััฒนธรรมการดื่่�มเบีียร์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศ
เยอรมัันนีี โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
			 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 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาสวีีดิิช และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
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อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Swedish 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.
SWD 122 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
		 (Swedish for Everyday Communication II)
		วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		 ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาสวีีดิิชในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาสวีีดิิชในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่าง ๆ ในอดีีต ปััจจุุบััน
และอนาคต
		 Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish 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 ภาษาและวััฒนธรรมสวีีเดนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสวีีดิิชเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
สวีีเดน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวสวีีเดน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบสวีีเดน การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศสวีีเดน โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและ
การพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาเวีียดนาม และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง
พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนา ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Vietnamese 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.
VTN 102 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 Further study of Vietnamese 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.
VTN 110 ภาษาและวััฒนธรรมเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเวีียดนามเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวเวีียดนาม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวเวีียดนาม ได้้แก่่ ศิิลปะการ
รัับประทานอาหารแบบเวีียดนาม การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศเวีียดนาม โดยเน้้นการฝึึก
ทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษามลายูู และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Malay 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.
MLY 102 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 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.
MLY 110 ภาษาและวััฒนธรรมมลายููเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษามลายููเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
มลายููขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวมลายูู ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบมลายูู การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศมาเลเซีีย โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง
และการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาบาฮาซา และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Bahasa 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.
BHS 102 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2     
3(2-2-5)
              (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101 บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 Further study of Bahasa 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.
BHS 110 ภาษาและวััฒนธรรมอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร     
3(2-2-5)
               (Indonesia Language and Culture for Communication)  
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101  บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฮาซาอิินโดนีีเซีีย เบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรม
ของชาวอิินโดนีีเซีียขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวอิินโดนีีเซีีย อาทิิ ศิิลปะ
การรัับประทานอาหารแบบอิินโดนีีเซีีย การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศอิินโดนีีเซีีย โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาลาว และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Lao 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.
LAO 102 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 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.
LAO 110 ภาษาและวััฒนธรรมลาวเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์สำำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวลาว
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวลาว ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบลาว การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศลาวโดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดใน
สถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
		 การออกเสีียงภาษาพม่่า และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
		 Burmese 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.
BRM 122 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
		 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.
BRM 110 ภาษาและวััฒนธรรมพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวพม่่า
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวพม่่า อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบพม่่า การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศพม่่า โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและ การพููด
ในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		 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�มที่่� 3   ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Leadership and Social               
Responsibility)
RSU 130 ศาสตร์์แห่่งรััก
3(2-2-5)
(Sceince of Love)
		 ความหมาย ความสำำ�คัญ
ั รููปแบบของความรััก ทั้้�งความรัักในตนเอง ผู้้�อื่่น� ครอบครััว สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม ตระหนัักในการรู้้�คุุณค่่าตนเอง และการเคารพผู้้�อื่่�น มีีความรู้้�สึึกรัับผิิดชอบ ใช้้พลัังแห่่งรััก
สร้้างสรรค์์ชีีวิิตและสัังคมที่่�มีีความสุุข
		 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 ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
		 การเสริิมสร้้างแรงบัันดาลใจจากแนวคิิดและการปฏิิบััติิของผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และ
การเมืือง ด้้วยแนวคิิด ที่่�ทุุกคนสามารถเป็็นผู้้�นำำ�เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงได้้ เพื่่�อหาแนวทางการพััฒนา
ตนเอง แนวทางการพััฒนาชุุมชน และสัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืน
		 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 การรู้้�เท่่าทัันการคอร์์รััปชั่่�น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
ความหมาย รููปแบบ วิิธีีการ ของการคอร์์รััปชั่่�น การทุุจริิตเชิิงนโยบาย ผลประโยชน์์ทัับ
ซ้้อน การใช้้อำำ�นาจในทางไม่่เหมาะสม ศึึกษาความสลัับซัับซ้้อนและเชื่่อ� มโยงของการคอร์์รัปั ชั่่น� ระหว่่าง
มิิติิทางการเมืืองและสัังคม จากกรณีีศึึกษาการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในสัังคมไทย และต่่างประเทศ ปลููกฝััง
จิิตสำำ�นึึกในการไม่่นิ่่�งเฉยต่่อการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�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    ศาสตร์์พระราชา                                                              
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 การรู้้�จักั พึ่่ง� ตนเอง
การเข้้าใจชีีวิิตและสัังคม การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ชุุมชน สัังคม และโลก ในมิิติิ สัังคม
เศรษฐกิิจ และการเมืือง โดยประสานการเรีียนรู้้�จากชีีวิิตจริิงนอกห้้องเรีียนเพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในการ
ดำำ�เนิิน ชีีวิิตที่่�มีีความสุุขและยั่่�งยืืน
		 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 กฎหมายต้้องรู้้�
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
		 ความหมายและคุุณค่่าของรััฐธรรมนููญ กลไก และการบัังคัับใช้้ของกฎหมาย กฎหมาย
แพ่่ง เกี่่�ยวกัับเรื่่�องบุุคคล ทรััพย์์สิิน นิิติิกรรม สััญญา ละเมิิด ครอบครััว และมรด ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินชีีวิิตตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย และกฎหมายอาญา เป็็นกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความผิิดและโทษ โดย
กำำ�หนดผู้้ก� ระทำำ�ผิดิ จะได้้รับั โทษตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด เข้้าใจและวิิเคราะห์์กฎหมายผ่่านกรณีีศึึกษา
ที่่เ� ป็็นประเด็็นปััญหาในสัังคม เพื่่�อหาทางแก้้ปัญ
ั หาโดยใช้้กฎหมายเป็็นเครื่่อ� งมืือได้้อย่่างเหมาะสมต่่อ
สถานการณ์์จริิงที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อชีีวิิต
		 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 การออกแบบชีีวิิตและสัังคมแห่่งความสุุข                        
3(2-2-5)
            (Happy Life and Society Design)
		นิิยามความสุุข ประเภทของความสุุข กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ กระบวนการคิิด เชิิง
อนาคต การออกแบบชีีวิิตที่่มีี� ความสุุข การออกแบบสัังคมแห่่งความสุุข การออกแบบนโยบายความสุุข
		 Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy
life design Happy society design Happy policy design
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4) กลุ่่�มที่่� 4     ศิิลปะและวััฒนธรรม (Arts and Culture)		
		
RSU 140 ชีีวิิตในต่่างแดนกัับการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
		 การเรีียนรู้อ้� าชีีพ ภาษา วััฒนธรรม การใช้้ชีีวิติ ผ่่านกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่าง ๆ โดย
อาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ การแลกเปลี่่�ยนและสร้้างความสััมพัันธ์์ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือ (MOU) ณ องค์์กรในต่่างประเทศหรืือการเดิินทางรููปแบบอื่่น� ๆ ที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะ
(การฝึึกประสบการณ์์ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์)
		 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 สััมมนาประสบการณ์์ต่่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
		 การวิิ เ คราะห์์ แ ละการตรวจสอบหาความจริิ ง ในหัั ว ข้้ อ น่่ า สนใจเกี่่� ย วกัั บ ภาษาและ
วััฒนธรรมในแง่่มุมุ ต่่าง ๆ โดยการนำำ�ประเด็็นที่่พ� บจากการเรีียนหรืือฝึึกปฏิิบัติั งิ านในต่่างประเทศ หรืือ
หน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทยมาอภิิปราย และเลืือกประเด็็นที่่น่� า่ สนใจที่่ไ� ด้้รับั มาจากการเดิินทาง
ไปต่่างประเทศ หรืือจากการฝึึกงานในบริิษัทข้
ั า้ มชาติิที่เ่� ปิิดดำำ�เนิินการในประเทศไทยมาศึึกษาและเรีียน
รู้้�ร่่วมกัันผ่่านทางการนำำ�เสนอ อภิิปราย ในรููปของการสััมมนา
		 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 ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
		 การใช้้ชีีวิิตอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อเข้้าใจความหมายและคุุณค่่าของชีีวิิต ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพล
ต่่อการใช้้ชีีวิติ อย่่างสร้้างสรรค์์ เรีียนรู้้ก� ารใช้้เหตุุผลที่่สร้
� า้ งสรรค์์และการคิิดเชิิงบวก รููปแบบการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขและการสร้้างจิิตสำำ�นึึกต่่อการพััฒนาสัังคม
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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 ปทุุมธานีีศึึกษา                                                                        3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
		 ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับจัังหวััดปทุุมธานีีแบบสหวิิทยาการ ในมิิติิประวััติิศาสตร์์
ภููมิิศาสตร์์ ระบบนิิเวศ อััตลัักษณ์์ เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
		 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
RSU 144 คนต้้นแบบ   
3(3-0-6)
(Idol Studies)
		 ประเด็็นด้้านประวััติศิ าสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชีีวิติ ความคิิดความเชื่่อ� ผ่่าน
บุุคคลที่่�น่่าสนใจ เพื่่�อวิิเคราะห์์หลัักการ แนวคิิด วิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิต ความสััมพัันธ์์กัับบริิบทสัังคม
การนำำ�มาปรัับใช้้เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนและสัังคม
		 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 สื่่�อสะท้้อนชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life Reflection through Media)
		 ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชีีวิิต ความคิิดความเชื่่�อผ่่าน
สื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ อาทิิ เพลง ภาพยนตร์์ ละคร สารคดีี วรรณกรรม งานศิิลปะแขนงต่่าง 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 รู้้�ทัันโลก
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
		สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรมใน
บริิบทโลก สมััยคริิสต์์ศตวรรษที่่� 21 ยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย ณ ปััจจุุบััน และแนวโน้้มในอนาคต
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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 ความเป็็นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
		 เรีียนรู้ค้� วามหมายของคำำ�ว่า่ “ไทย” เอกลัักษณ์์และความเป็็นไทย ค่่านิิยมแบบไทย ความ
เชื่่�อ ประเพณีี และพิิธีีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีีไทยที่่�สะท้้อนความเป็็นไทยได้้ชััดเจน รวมถึึงเข้้าใจ
วััฒนธรรมไทยด้้านต่่าง ๆ อาทิิ มารยาท การแต่่งกาย อาหาร การละเล่่น ความเป็็นไทยในสายตา
ชาวโลก
		 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai conventional 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 ไทยในสื่่�อ                                                                                3(2-2-5)
(Thai Dimension in Media)
		 ภาษากัับความคิิด รููปแบบการใช้้ภาษาในสื่่�อ การสะท้้อนภาพความคิิดผ่า่ นภาษา ความ
หมายและ ประเภทของสื่่�อ ลัักษณะของสื่่�อประเภทต่่าง ๆ เรีียนรู้้อ� งค์์ประกอบของสื่่อ� หน้้าที่่ข� องสื่่�อต่่อ
สัังคม ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาษากัับความคิิด ศึึกษาการใช้้ภาษา ค่่านิิยม และภาพสะท้้อนผ่่าน
สื่่�อประเภทต่่าง ๆ ฝึึกวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา การสื่่�อความคิิดผ่่านภาษาจากสื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ
		 Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components 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 วััฒนธรรมวิิจัักษ์์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)
		วิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางวััฒนธรรมศิิลปะ การแสดง ความเชื่่�อความศรััทธา ศึึกษา
ปรากฏการณ์์ร่่วมสมััย โครงสร้้างและพลัังอำำ�นาจของวััฒนธรรม ทั้้�งระดัับสัังคม ระดัับภููมิิภาคและ
ระดัับสากล เพื่่�อหาแนวทางคงอยู่่�การสืืบสานต่่อยอดวััฒนธรรมแบบนำำ�สมััย สร้้างจิิตสำำ�นึึก ตระหนััก
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ถึึงความสำำ�คััญและเคารพการอยู่่�ร่่วมกัันบนความหลากหลายทางวััฒนธรรมในสัังคม
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 ศิิลปะการทำำ�งานต่่างวััฒนธรรม                                    
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
		ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�งาน ทั้้�งในด้้านของคนไทยที่่ทำ� ำ�งานในต่่างแดน หรืือคนไทยที่่ทำ� ำ�งาน
กัับหน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทย เข้้าใจกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรีียนรู้้�แนวโน้้ม
อุุปสงค์์ของตลาดแรงงาน ประเภทของหน่่วยงาน บริิษัทั ที่่ต้� อ้ งการพนัักงานต่่างชาติิ จนเข้้าใจเทคนิิคที่่�
จำำ�เป็็นในการทำำ�งานกัับชาวต่่างชาติิ ตลอดจนเข้้าใจวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย วิิถีีชีีวิิตของชาวต่่างชาติิ
มารยาทสัังคม ข้้อห้้ามและข้้อควรปฏิิบััติิ
		 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 วิิถีีอาเซีียน 1   
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1)
		 ความเป็็นมาและการก่่อตั้้�งของเครืือข่่ายหรืือสมาคมP2A ความรู้้�เบื้้�องต้้นเพื่่�อการเตรีียม
ตััวก่่อนการเดิินทางในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน (พีีทููเอ) ในเรื่่อ� งของวััฒนธรรม สภาพสัังคม ชีีวิิตความเป็็น
อยู่่�ของผู้้�คนในแต่่ละประเทศของเครืือข่่ายพีีทููเอ สิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนคาดหวัังจากการเดิินทางไม่่ว่่าจะเป็็น ใน
ส่่วนของค่่าใช้้จ่่าย เส้้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดิินทาง ที่่�พััก อาหารและมื้้�ออาหาร กิิจกรรม
บริิการและการดููแลที่่�พึึงได้้รัับระหว่่างการเดิินทาง ประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ เว็็บไซต์์พีีทููเอสำำ�หรัับศึึกษา
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม แนวทางการเตรีียมตััวก่่อนการเดิินทางอย่่างถููกวิิธีี
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-

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

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 วิิถีีอาเซีียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2)
		 เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของโปรแกรมและกิิจกรรมที่่�จััดไว้้เพื่่�อให้้บริิการผ่่านทางสมาคม P2A
ผู้้�เรีียนต้้องลงทะเบีียนและเข้้ามีีส่่วนร่่วมในการเดิินทางขั้้�นต่ำำ��อย่่างน้้อย 10 วัันเพื่่�อเดิินทางไปยััง 3
ประเทศ เพื่่�อนบ้้านในกลุ่่�มอาเซีียน โดยการรัับรองของมหาวิิทยาลััยสมาชิิกในเครืือข่่ายกลุ่่�มประเทศ
อาเซีียน ผู้้�เรีียนจะได้้ร่่วมกิิจกรรมและเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อภาษา วััฒนธรรม ค่่า
นิิยม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่� พฤติิกรรม และความเชื่่�อของผู้้�คนในแต่่ละประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อ
การสร้้างความเข้้าใจและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างสัังคมอาเซีียน เมื่่�อกลัับจากการเดิินทางผู้้�เรีียน
ต้้องทำำ�การนำำ�เสนอประสบการณ์์ผ่่านการนำำ�เสนอและอภิิปรายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็นการประเมิินความรู้้�
ประสบการณ์์ และผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ได้้จากการเดิินทาง
		 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 universities; 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 ความสร้้างสรรค์์ในงานศิิลป์์
3(2-2-5)   
(Creativity in the Arts)
		พื้้�นฐานงานศิิลปะที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในด้้านมนุุษยศาสตร์์ ทััศนศิิลป์์ สถาปััตยกรรม เพลง และศิิลปะ
การแสดง สำำ�รวจค่่านิิยมและความสนใจในการพััฒนางานศิิลป์์ และวััฒนธรรมจากทั่่�วโลก ศึึกษารูู
งานศิิลปะและสื่่�อที่่�หลากหลายรููปแบบผ่่านกระบวนการอ่่าน การเข้้าร่่วมงานแสดงผลงานศิิลป์์ การ
เขีียน บทวิิจารณ์์ และการจััดโครงการที่่�สร้้างสรรค์์
		 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) กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
RSU 150    การจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์                                                                3(2-2-5)
              (Creative Management)
		 แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการ การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์ เชิิง
สัังเคราะห์์ และการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ ความหมายของการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์ การจััดการรููปแบบต่่าง
ๆ ผ่่านกรณีีศึึกษา การวางแผนการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์และการฝึึกปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
การเรีียนรู้้�
		 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   ประสบการณ์์จากการสตาร์์ทอััพและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ              3(1-4-4)
               (Startup and Entrepreneurship Experiences)   
		 ความหมายของธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ สตาร์์ทอััพแบบดั้้�งเดิิมและสตาร์์ทอััพในยุุคปััจจุุบััน
การวิิเคราะห์์โอกาสทางธุุรกิิจ การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม การออกแบบสตาร์์ทอััพหรืือธุุรกิิจที่่�
ตนเองสนใจและทำำ�ได้้จริิง กิิจกรรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การจััดหาทุุนหรืือผู้้�สนัับสนุุน
		 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 การคิิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
		 ถอดรหััสคิดิ หลัักการใหม่่ แนวคิิดใหม่่ มิิติทิ างจริิยธรรมแนวใหม่่ทางสัังคม การให้้ความ
รู้้�และการนำำ�เสนอความจริิงในแนวใหม่่ การสร้้างทีีมนัักนวััตกรรมทางสัังคมยุุคใหม่่ สร้้างความกล้้า
หาญในการตอบโจทย์์ทางสัังคมอย่่างมีีหลัักการสอดคล้้องกัับแนวคิิดและมิิติทิ างจริิยธรรมในแนวใหม่่
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สามารถนำำ�เสนอความรู้้ใ� หม่่ที่นำ่� ำ�ไปใช้้ได้้จริิงในชีีวิิต การทำำ�งาน และแบ่่งปัันหลัักการและแนวคิิดใหม่่
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อเผยแผ่่ความรู้้�สู่่�สัังคม
		 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    ผู้้�ประกอบการไลฟ์์สไตล์์                                                
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบโดยมีีมนุุษย์์เป็็นศููนย์์กลาง กระบวนการคิิดเชิิงอนาคต การ
เป็็นผู้้�ประกอบการ จิิตวิิทยาบุุคลิิกภาพ กิิจการเพื่่�อสัังคม
		 Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. Personality Psychology. Social enterprise.
RSU 154 แนวคิิดการประกอบการในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
		 การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี สัังคม เศรษฐกิิจ และการสื่่�อสาร การประกอบการ
แนวคิิดพื้้�นฐานทางเศรษศาสตร์์ อุุปสงค์์ อุุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิิต ตลาดปััจจััยการผลิิต
โครงสร้้างตลาด ปััจจััยการผลิิต การผลิิต ต้้นทุุน รายรัับ กำำ�ไร ภาษีี งบประมาณรััฐบาล นโยบาย
การคลััง สถาบัันการเงิิน เงิินเฟ้้อ อััตราดอกเบี้้�ย มููลค่่าเงิินตามเวลา นโยบายการเงิิน อััตราแลก
เปลี่่�ยน การลงทุุน การระดมทุุน การค้้าระหว่่างประเทศ รายได้้ประชาชาติิ และปััญหาเศรษฐกิิจ
ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
		 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�มที่่� 6     รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล (Digital Media Literacy)
RSU 160 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
		นิิยามความรอบรู้เ้� รื่่อ� งสื่่�อดิิจิทัิ ลั ความเป็็นพลเมืืองยุุคดิิจิทัิ ลั เรีียนรู้ก้� ารใช้้เทคโนโลยีีและ
เครื่่�องมืือดิิจิิทััลในการสื่่�อสาร การเข้้าถึึง การแลกเปลี่่�ยน การใช้้สื่่�อดิิจิิทััลอย่่างรู้้�เท่่าทัันบนพื้้�นฐาน
ของความรัับผิิดชอบทางกฎหมายและจริิยธรรมทางการสื่่�อสาร ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ต่่อกรณีีศึึกษาที่่�
เป็็นประเด็็นข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับความน่่าเชื่่�อถืือของสารสนเทศ การประเมิินคุุณค่่าสารสนเทศจากสื่่�อ
ดิิจิิทััลเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้อย่่างเหมาะสมในชีีวิิตประจำำ�วััน
		 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 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
		 การสร้้างแนวคิิดเพื่่�อการผลิิตเนื้้�อหาผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล การวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมาย การ
วางแผน สร้้างสรรค์์ผลงานผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล การผลิิตและการเผยแพร่่สู่่�สาธารณชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 Concept development for digital content; target audience analysis; production
process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
		
7)  กลุ่่�มที่่� 7  หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์ (Essence of Science)  
RSU 170 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
		ศึึกษาภาพรวมวิิ วัั ฒ นาการวิิ ท ยาศาสตร์์ จ ากอดีีตถึึงปัั จ จุุ บัั น กระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด การตั้้� ง
สมมติิฐานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การค้้นคว้้า การทดลองหาคำำ�ตอบ โดยใช้้หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิสููจน์์แนวความคิิดตามสมมติิฐานที่่�วางไว้้ และเสนอแนวทางพััฒนา
ต่่อไปในอนาคต
		 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 วิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
		 กระบวนทััศน์์ด้้านสุุขภาวะ การรอบรู้้�ด้้านสุุขภาวะการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมโลก
การดููแล และการสร้้างเสริิมสุุขภาวะทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจและจิิตวิิญญาณแบบองค์์รวม การใช้้
ยาในชีีวิิตประจำำ�วััน การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�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.
RSU 172 ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(2-2-5)
(Environmental -friendly Life)
		 การเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งระดัับชุุมชนและระดัับโลก ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตมนุุษย์์ในปััจจุุบััน การพััฒนาและการใช้้ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโลก การรัับมืือ
การปรัับตััวสถานการณ์์ของการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมที่่�วิิฤตในปััจจุุบััน การน้้อมนำำ�
แนวคิิดหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่เ� หมาะสม
ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
		 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 โภชนาการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
		คำำ�จำำ�กััดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่่งประเภทและบทบาทของ
สารอาหารแต่่ละชนิิดและความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดโรคต่่าง ๆ ปริิมาณความต้้องการสารอาหารแต่่ละ
ชนิิดที่่�ร่่างกายควรได้้รัับในประจำำ�วััน ดััชนีีมวลรวมของร่่างกาย ความต้้องการและการใช้้พลัังงานใน
แต่่ละวััน พลัังงานที่่�ร่่างกายต้้องการใช้้ในขณะพััก การประเมิินภาวะโภชนาการ การออกกำำ�ลัังกาย
ภาวะทุุพโภชนาการ การควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว ภาวะผิิดปกติิทางเมตาโบลิิสม โภชนาการในภาวะต่่างๆ
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และ การใช้้อาหารร่่วมในการบำำ�บััดโรคต่่าง ๆ เทคโนโลยีีอาหาร พืืชจีีเอ็็มโอ ความปลอดภััยและ
สุุขาภิิบาลอาหาร สารพิิษและเชื้้�อโรคที่่�ปนเปื้้�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 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 การออกแบบสรีีระ
3(2-2-5)
   
(Physical Body Design)
		รููปแบบและความหลากหลายของการฝึึกด้้วยแรงต้้านเพื่่�อการเสริิมสร้้างและกระชัับ
กล้้ามเนื้้�อ การใช้้อุุปกรณ์์และไม่่ใช้้อุุปกรณ์์มาประยุุกต์์เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและลดกระชัับสััดส่่วน
ของร่่างกาย รวมถึึงการวางแผนและสร้้างโปรแกรมการฝึึกด้้วยแรงต้้านที่่เ� หมาะสมให้้กับั ทุุกเพศทุุกวััย
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�มที่่� 8  อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์ (RSU My-Style)
RSU 180 รัังสิิตมาย-สไตล์์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
		 การพััฒนาตนเอง การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์ เชิิงสัังเคราะห์์และ
การคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ การตั้้�งเป้้าหมาย การวางแผนงาน การฝึึกปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายการ
เรีียนรู้้� จากกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต
Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition 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 นัันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
		รููปแบบแนวคิิด และประโยชน์์ของแต่่ละกิิจกรรม เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิิจกรรมเสริิมสร้้างประสบการณ์์ด้้านต่่าง ๆ ประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุดสอดคล้้อง
กัับแต่่ละสภาวการณ์์
		 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.
RSU 182 การพััฒนาความสามารถพิิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
		 การพััฒนาความสามารถพิิเศษ ในด้้านการเป็็นนัักพููด พิิธีีกร ผู้้�ประกาศข่่าว นัักแสดง นััก
ร้้อง นัักดนตรีี ช่่างภาพ ศิิลปิิน นัักเต้้น เพื่่�อฝึึกทัักษะ ดึึงศัักยภาพ พรสวรรค์์ สู่่�การเป็็นมืืออาชีีพ
		 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 การปฏิิบััติิงานช่่างด้้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
		 กลไกการทำำ�งานของสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน เข้้าใจการแก้้ไขปััญหา คิิดค้้นสิ่่�ง
ประดิิษฐ์์ใหม่่ โดยการลงมืือทำำ�ให้้รู้้�จริิง ให้้งานสร้้าง ซ่่อม แก้้ไขเป็็นเรื่่�องง่่ายสามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง
		 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
RSU 184   คนต่่างรุ่่�นในสัังคมสููงวััย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
		 การเตรีียมตััวสำำ�หรัับคนต่่างรุ่่�น ในการเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ และสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ของ
ประเทศไทย และสัังคมโลก เข้้าใจแนวคิิดสููงวััยเชิิงรุุก (Active Aging) ซึ่่ง� เป็็นกรอบแนวนโยบายที่่สร้
� า้ ง
โดยองค์์การอนามััยโลก ที่่�มุ่่�งเน้้นในด้้านสุุขภาพกายและจิิตที่่�ดีี การมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและ
ครอบครััว และการมีีส่่วนร่่วมในสัังคม เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ และคนต่่างรุ่่�นได้้อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขใน
สัังคมสููงวััยและสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ในอนาคต
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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 Framework 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.  หมวดวิิชาชีีพ

84 หน่่วยกิิต

		 		
		
1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ
39 หน่่วยกิิต
PHY 140 ฟิิสิิกส์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
3(2-3-6)
(Basic Physics for Health Science)
		 จลนศาสตร์์ของอนุุภาค จลนพลศาสตร์์ของอนุุภาค งาน พลัังงานและโมเมนตััม ระบบ
อนุุภาควััตถุุแข็็งเกร็็ง ความยืืดหยุ่่�น การเคลื่่�อนที่่�แบบฮาร์์โมนิิค คลื่่�นกล กลศาสตร์์ของของไหล ความ
ร้้อน ทฤษฎีีจลน์์ของแก๊๊ส อุุณหพลศาสตร์์ ไฟฟ้้าสถิิต วงจรไฟฟ้้ากระแส ไฟฟ้้ากระแสตรง แม่่เหล็็กและ
การเหนี่่�ยวนำำ� แม่่เหล็็กไฟฟ้้า ไฟฟ้้ากระแสกลัับ สารกึ่่�งตััวนำำ� ไดโอด
		 Kinematics and kinetics of particles, work energy and momentum, systems of
particles, rigid bodies and elasticity, simple harmonic motion, mechanical waves, fluid mechanics, heat, kinetic theory of gases and thermodynamics, electrostatics, electic circuit,
direct current, magnets and electromagnetic induction, electromagnets, alternating current,
semi-conductors, diode
CHM 119 เคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
3(3-0-6)
    (Basic Chemistry for Health Science)
		 โครงสร้้างอะตอม พัันธะเคมีีทฤษฎีีและสมบััติิทางกายภาพของก๊๊าซ ของแข็็งของเหลว
และสารละลาย สมดุุลเคมีี กรดและเบส จลนศาสตร์์เคมีี เคมีีไฟฟ้้า การจำำ�แนกและการเรีียกชื่่�อ
สารประกอบอิินทรีีย์์สมบััติทั่่ิ ว� ไปของสารอิินทรีีย์์ปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีของสารอิินทรีีย์์ ประเภทต่่าง ๆ ได้้แก่่สาร
ไฮโดรคาร์์บอนชนิิดต่า่ ง ๆ แอลกอฮอล์์และฟิินอล อััลดีีไฮด์์และคีีโตน กรดคารบอกซิิลิกิ และอนุุพันั ธ์์เอ
มีีน สารโพลิิเมอร์์สารประกอบที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิเช่่น คาร์์โบไฮเดรต โปรตีีน และลิิปิิด
		 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 ชีีวเคมีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
3(3-0-6)
(Basic Biochemistry for Health Science)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน :
		 โครงสร้้ า งและหน้้ า ที่่� ข องสารชีีวโมเลกุุ ลต่่ า งๆ กรดอะมิิ โ น เปบไทด์์ แ ละโปรตีีน
คาร์์โบไฮเดรต ไขมััน กรดนิิวคลิิอิิก จลนศาสตร์์ของเอนไซม์์ ไบโอเอนเอนจีีติิคส์์และออกซิิเดชั่่�น วิิถีีเม
ตาโบลิิสมของคาร์์โบไฮเดรต ไขมััน กรดนิิวคลิิอิิก โครงสร้้างและการจััดเรีียงตััวของยีีน ชีีวสัังเคราะห์์
ดีีเอ็็นเอ อาร์์เอ็็นเอ และโปรตีีน การควบคุุการแสดงออกของยีีน พัันธุุวิิศวกรรม การควบคุุมเมตาโบ
ลิิสม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเมตาโบลิิสมของเนื้้�อเยื่่�อต่่างๆของร่่างกาย การทำำ�งานของฮอร์์โมน บทบาท
ความสำำ�คััญของวิิตามิิน แร่่ธาตุุ ฮอร์์โมน อนุุมููลอิิสระ และสารต้้านอนุุมููลอิิสระ การแปลผลค่่าเคมีีพื้้�น
ฐานในเลืือด ชีีวมีีเชิิงคลิินิิก
			 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 กายวิิภาคศาสตร์์: ระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ และกระดููก
1(1-0-2)
(Anatomy: Neuromusculoskeletal System)
			มหกายวิิภาคศาสตร์์และจุุลกายวิิภาคศาสตร์์ในระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อกระดููก รวมทั้้�ง
เชื่่�อมโยงความรู้้�กายวิิภาคศาสตร์์ของระบบประสาทกล้้ามเนื้้�อกระดููกในทางคลิินิิก
		 Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal system; clinical
application
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PTS 112 ปฏิิบััติิการกายวิิภาคศาสตร์์: ระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ กระดููก และ 3(0-6-3)
ระบบอื่่�น ๆ
		
(Laboratory in Anatomy: Neuromusculoskeletal System and Other systems)
		 มหกายวิิภาคศาสตร์์และจุุลกายวิิภาคศาสตร์์ในระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อและกระดููกและ
ระบบอื่่�น ๆ เช่่น ระบบหายใจ, ระบบไหลเวีียนโลหิิต และระบบทางเดิินอาหาร เป็็นต้้น จากโครงสร้้าง
ร่่างกายมนุุษย์์ รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงความรู้้�กายวิิภาคศาสตร์์ของระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อและกระดููกใน
ทางคลิินิิก
			Gross anatomy and microbiology of neuromusculoskeletal and other systems:
respiratory, cardiovascular and digestive systems from human body; clinical application
PTS 113 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 1 ระบบประสาทและกล้้ามเนื้้�อ
3(0-6-3)
(Human Body System I: Neuromuscular system)
		พื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา จุุลกายวิิภาคศาสตร์์ พยาธิิวิทิ ยา พยาธิิสรีีรวิิทยา ของระบบประสาท
กล้้ามเนื้้�อ กระดููก ได้้แก่่ การทำำ�งานของระบบประสาทส่่วนกลาง ระบบอััตโนมััติิ ระบบประสาทส่่วน
ปลาย การรัับความรู้้�สึึกทางกายและสััมผััสพิเิ ศษ การควบคุุมการเคลื่่�อนไหว การทำำ�งานของระบบกล้้าม
เนื้้�อกระดููก และเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันในภาวะปกติิ และการประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิก
		 Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of neuromusculoskeletal 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 ระบบร่่างกายมนุุษย์์ 2: ระบบหายใจและไหลเวีียนโลหิิต และอื่่�น ๆ 3(3-0-6)
(Human Body System II:  Cardiopulmonary and Other systems)
		พื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา จุุลกายวิิภาคศาสตร์์ พยาธิิวิิทยา พยาธิิสรีีรวิิทยาของระบบหััวใจ
และปอด ระบบต่่อมไร้้ท่่อ ระบบภููมิิคุ้้�มกััน ระบบทางเดิินอาหาร ระบบไตและทางเดิินปััสสาวะ และ
ระบบสืืบพัันธุ์์�ในภาวะปกติิ และการประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิก
		 Basic physiology, microanatomy, pathology, pathophysiology of cardiopulmonary, endocrine, immune, digestive, urinary, and reproductive systems in normal and clinical
application.
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PTS 121 ชีีวกลศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับการเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์      
3(3-0-6)     
(Basic Biomechanics for Human Movement)
		 หลัักการพื้้�นฐานทางชีีวกลศาสตร์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับแรงที่่ก� ระทำำ�ต่อ่ กระดููก ข้้อต่่อ และกล้้าม
เนื้้�อ การเคลื่่�อนไหวและช่่วงการเคลื่่�อนไหวของข้้อต่่อ การประยุุกต์์ใช้้กลศาสตร์์ต่่อระบบกระดููกและ
กล้้ามเนื้้�อ ทั้้�งในสภาพอยู่่�นิ่่ง� และเคลื่่�อนไหว ในสภาวะการเคลื่่อ� นไหวปกติิ พื้้�นฐานของการทรงท่่าและ
ชนิิดของการทรงท่่า
		 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 สรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย
3(1-4-4)
(Exercise Physiology)
		 หลัักการพื้้�นฐานสรีีรวิิทยาการออกกำำ�ลัังกาย พลัังงานที่่ใ� ช้้ในการออกกำำ�ลัังกายแต่่ละชนิิด
การเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาในระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหััวใจ
และหลอดเลืือด และระบบต่่าง ๆ ที่่�เป็็นผลมาจากการออกกำำ�ลัังกาย บููรณาการการเปลี่่�ยนแปลงทาง
สรีีรวิิทยาของทุุกระบบในร่่างกายที่่เ� กิิดขึ้้น� ตามชนิิดของออกกำำ�ลัังกาย และการประเมิินสมรรถภาพทาง
กายของแต่่ละบุุคคล
		 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 การออกกำำ�ลัังกายพื้้�นฐาน
3(1-4-4)
(Basic Exercise)
			หลัักการพื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกายทางระบบประสาท กล้้ามเนื้้�อ กระดููก และข้้อต่่อ
ระบบหััวใจและหลอดเลืือด และเทคนิิคการออกกำำ�ลัังกายชนิิดต่า่ ง ๆ โดยใช้้และไม่่ใช้้อุปุ กรณ์์ รวมทั้้�ง
ออกแบบท่่าทาง จััดโปรแกรม ตลอดจนแนะนำำ�การออกกำำ�ลัังกายและประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม
			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 หััตถการเพื่่�อการฟื้้�นฟููทางกาย        
3(0-6-3)
(Manual Skills for Physical Rehabilitation)
		 กายวิิภาคศาสตร์์พื้้�นผิิว ของระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ ระบบไหวเวีียนเลืือดและน้ำำ��
เหลืือง ศาสตร์์การนวดทางตะวัันตกและตะวัันออก ข้้อควรระวัังและหลัักการนวดในสภาวะที่่�หลาก
หลาย การใช้้เทปเพื่่�อการจำำ�กััดการเคลื่่�อนไหว ฟื้้�นฟููสมรรถภาพจากการบาดเจ็็บและการส่่งเสริิมการ
เคลื่่�อนไหว การใช้้เทคนิิคต่่าง ๆเพื่่�อผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อ และการจััดการการบาดเจ็็บด้้วยอุุณหภููมิิ
		 Surface anatomy of the musculoskeletal system and blood and lymphatic circulation; therapeutic massage of the western and eastern, indications and application of
therapeutic massage in various clinical conditions; taping application for immobilize, rehabilitation and enhance functional movement after injury; other manual techniques for muscle
relaxation and temperature approach in different injury condition.
PTS 241 จิิตวิิทยาสุุขภาพและจิิตวิิทยาสัังคม   
3(2-2-5)
(Health Psychology and Social Psychology)
		 หลัักการพััฒนาบุุคลิิกภาพและพฤติิกรรมมนุุษย์์ การสร้้างเสริิมและปรัับเปลี่่ย� น พฤติิกรรม
สุุขภาพในคนปกติิ คนที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วย หรืือโรคทางจิิตประสาท วิิธีีการประเมิิน การวิินิิจฉััยและการ
รัักษาผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ญ
ั หาทางจิิต รวมทั้้�งปััญหาสุุขภาพที่่เ� กิิดการใช้้สารเสพติิด โรคพิิษสุุราเรื้้อ� รััง เอดส์์ และ
ปััญหาสัังคมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อภาวะทางจิิต และการประยุุกต์์จิิตวิิทยาสุุขภาพและจิิตวิิทยาสัังคมกัับการ
สร้้างเสริิม ป้้องกััน รัักษาและฟื้้�นฟููทางกายภาพบำำ�บััด
		 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 disorder, 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 กฎหมายและจริิยธรรมนัักวิิชาชีีพ
2(2-0-4)
(Law and Ethics)
		 ระบบการดููแลสุุขภาพในระดัับต่่างๆ พััฒนาการระบบบริิการสุุขภาพและการควบคุุม
มาตรฐานการบริิการในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์์สุขุ ภาพ พระราชบััญญััติสิ ถานพยาบาล จรรยาบรรณ
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วิิชาชีีพ พระราชบััญญััติิสุุขภาพแห่่งชาติิ คำำ�ประกาศสิิทธิิผู้้�ป่่วย จริิยธรรมวิิชาชีีพ พระราชบััญญััติิการ
กีีฬาแห่่งประเทศไทย พระราชบััญญััติกิ ารควบคุุมการใช้้สารต้้องห้้าม กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการกีีฬา
องค์์กรการกีีฬา นัักกีีฬา และผู้้�สููงอายุุ สิิทธิิการตาย
		 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, professional ethics, national health act, declaration of patient’s rights, laws associated to sport
and gerontology, right to die.
PTS 361 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยสุุขภาพ   
3(1-4-4)
(Health Research Methodology)
		 หลัักการพื้้�นฐานของวิิธีีวิิจััย กรอบแนวคิิด การตั้้�งคำำ�ถาม สมมติิฐาน วััตถุุประสงค์์ การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง จริิยธรรมการวิิจััย การออกแบบวิิธีีวิิจััย การเก็็บรวบรวม
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล การเขีียนรายงานและอภิิปรายผล ทำำ�โครงการวิิจััยภายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษา รวมทั้้�งการเขีียนโครงร่่างและนำำ�เสนอข้้อมููลการวิิจััย
			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)  วิิชาชีีพ 
45 หน่่วยกิิต
2.1) วิิชาชีีพ-บัังคัับ 30 หน่่วยกิิต

GGY 231 ภููมิิทััศน์์สัังคมสููงวััย:  การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและ
3(3-0-6)
ระบบรองรัับสัังคมสููงวััย		
		
(Landscape of Aging Society: Social Change and Social Security for Aging Society)
		 ปรากฏการณ์์ทางประชากร ได้้แก่่ การเปลี่่ย� นแปลงขนาด โครงสร้้างประชากร ภาวะเจริิญ
พัันธุ์์� ภาวะการตาย การย้้ายถิ่่�น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีการผลิิตกัับการทํํางานของ
ประชากรกลุ่่�มต่่าง ๆ สภาพเศรษฐกิิจและลัักษณะทางสัังคม การเมืือง การนิิยามความสููงอายุุที่่�แตก
ต่่างแต่่ละสัังคมวััฒนธรรม และกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� การเปลี่่ย� นแปลงสถานภาพและบทบาทหน้้าที่่ท� างสัังคม
และการปรัับตััวของบุุคคลระหว่่างการเข้้าสู่่�ช่่วงสููงวััย ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มอายุุ สถานภาพของผู้้�
สููงอายุุในสัังคมไทย และนโยบายรองรัับสัังคมสููงวััย ได้้แก่่ นโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�ง
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แวดล้้อม ระบบรองรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย นโยบายด้้านสุุขภาพ ลัักษณะและเป้้าหมายของระบบ
บริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุแบบต่่าง ๆ ในสัังคมไทยทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการโดยภาครััฐ เอกชนและภาค
ประชาชน หลัักประกัันชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในสัังคมไทย การเกิิดขึ้้น� เป้้าหมายและการดำำ�เนิินงานของ
หลัักประกัันประเภทต่่าง ๆ สวััสดิกิ ารสัังคมและระบบหลัักประกัันสัังคมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ กองทุุน
การออมแห่่งชาติิ เบี้้�ยยัังชีีพ เป็็นต้้น หลัักการลงทุุนและประกัันชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ กรณีีศึึกษาการ
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและระบบรองรัับสัังคมสููงวััย
		 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; 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, welfare allowances, principle of investment and insurance for elderly, case study of
social change and social security for aging society.
GGY 232 พื้้�นที่่�กัับผู้้�สููงอายุุในสัังคมสููงวััย
3(3-0-6)
(Space and Elderly in Aging Society)
		 การเกิิดขึ้้�นของพื้้�นที่่�ทางสัังคมแบบต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับกิิจกรรมของคนวััยต่่าง ๆ ในสัังคม
จากอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน เน้้นพื้้�นที่่�ทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุ เช่่น สถานสงเคราะห์์ผู้้�สููงอายุุ บ้้านพััก
ผู้้�สููงอายุุ สวนสาธารณะ สถานที่่�ออกกำำ�ลัังกาย ศููนย์์ฟื้้�นฟููผู้้�สููงอายุุ โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น ลัักษณะ
การใช้้ชีีวิติ ของผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่ส� าธารณะสมััยใหม่่แบบต่่าง ๆ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพื้้�นที่่ท� างกายภาพ
และพื้้�นที่่ท� างสัังคมกัับการใช้้ร่า่ งกายและเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์กับั กิิจกรรมในพื้้�นที่่แ� บบต่่าง ๆ แนวคิิด
การออกแบบเพื่่�อทุุกคน (universal design) การออกแบบบ้้าน เครื่่�องใช้้ไม้้สอยและสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวก และสภาพแวดล้้อมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�งการออกแบบสัังคม สภาพเมืืองและพื้้�นที่่ส� าธารณะ
โดยการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาวะทางกาย จิิต สัังคมและจิิตวิิญญาณ
		 Emerging of social space and activities especially social space of aged: almshouse, 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 ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ   
3(1-4-4)
(Health Care Operation Skills in Elderly)
		 หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดิินอาหาร ระบบขัับ
ถ่่าย ระบบผิิวหนัังและช่่องปาก การดููแลผู้้�สููงอายุุในภาวะฉุุกเฉิิน รวมถึึงการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพด้้านกาย
การเคลื่่�อนย้้าย หรืือการใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยเดิินต่่าง ๆให้้เหมาะกัับภาวะในผู้้�สููงอายุุ โดยประยุุกต์์ความรู้้�
ทางกายวิิภาคศาสตร์์และชีีวกลศาสตร์์		
		 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 การเพิ่่�มความสามารถและประสิิทธิิภาพทางร่่างกายในผู้้�สููงอายุุ             2(1-2-3)
(Maximizing Function and Capacity in Elderly)
		 กระบวนการตััดสินิ ใจทางคลิินิกิ สำำ�หรัับผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ หลัักการและเทคนิิคการ
ตรวจคััดกรองเพื่่�อประเมิินการทำำ�งานด้้านร่่างกาย สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านสัังคม และด้้านจิิตใจ ของผู้้�สููงอายุุ
การตรวจร่่างกายเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับปััญหาด้้านร่่างกายและจิิตใจที่่พ� บบ่่อยในผู้้�สููงอายุุ เช่่น ระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือด การรัับความรู้้�สึึกของฝ่่าเท้้า ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ ความยืืดหยุ่่�นของกล้้ามเนื้้�อ ภาวะซึึม
เศร้้า เป็็นต้้น หลัักการและเทคนิิคเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถทางกาย จิิต และทางสัังคม การออกกำำ�ลัังกาย
เพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรง ความทนทาน การทำำ�กิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วััน การส่่งเสริิมความคล่่องตััวและ
ความยืืดหยุ่่�น 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 การเสริิมสร้้างการรู้้�คิิดในผู้้�สููงอายุุ 
2(1-2-3)
(Enhancing Cognitive Function in Elderly)
		 ความรู้้�พื้้น� ฐานเกี่่ย� วกัับการรัับรู้้แ� ละการทำำ�งานของสมอง พยาธิิวิทิ ยาของภาวะสมองเสื่่�อม
และการจััดการทางการแพทย์์ การป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมในทุุกช่่วงวััย การคััดกรองความบกพร่่อง
ทางการรู้้�คิดิ บทบาทของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่อ� ม ด้้านการทำำ�กิจิ วััตรประจำำ�วันั การดููแลผู้้�
ป่่วย สมองเสื่่�อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมและอารมณ์์ ศิิลปะและดนตรีีบำำ�บััด การออกแบบสิ่่�ง
แวดล้้อม การให้้ความรู้้�กัับผู้้�สููงอายุุและครอบครััวเรื่่�องการดููแลผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม ความบกพร่่องของ
การรู้้�คิิดเรื่่�องการจััดการชีีวิิตในผู้้�สููงอายุุ การออกแบบกิิจกรรมเพื่่�อกระตุ้้�นระดัับการรู้้�คิิด
		 The basic knowledge of cognitive function and dementia; pathology of dementia 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 การส่่งเสริิมสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุพฤฒพลััง
3(2-2-5)
(Health Promotion in Active Aging)
		ทฤษฎีีการแก่่ชราและการเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาของผู้้�สููงอายุุ การบููรณาการจััดการ
ดููแลในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสุุขภาพดีีเพื่่�อมุ่่�งให้้ผู้้�สููงอายุุมีีสุุขภาวะและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ทั้้�งในด้้านการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพทางกาย การออกแบบการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ การป้้องกัันการล้้ม
ในผู้้�สููงอายุุ การออกแบบหรืือการจััดสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และการประกอบ
อาชีีพหรืือการจััดสรรงานในผู้้�สููงอายุุ โดยบููรณาการจากทัักษะพื้้�นฐานในการดููแลผู้้�สููงอายุุ โภชนการ
อาหาร การจััดการทางยาต่่าง ๆ รวมถึึงการดููแลมิิติทิ างด้้านจิิตใจและสัังคมร่่วมด้้วย ตลอดจนศึึกษาถึึง
เวชศาสตร์์ในการชะลอวััย ทั้้�งด้้านการเคลื่่�อนไหวและการออกกำำ�ลัังกาย กีีฬาและกิิจกรรมนัันทนาการ
อาหาร และยาทางเลืือก นวััตกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ช่่วยชะลอวััย
		 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 นวััตกรรมด้้านสุุขภาพผู้้�สููงอายุุและการเป็็นผู้้�ประกอบการ                      3(1-4-4)
(Elderly Health Innovation and Entrepreneurship)
		วิิธีีคิดิ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการสร้้างนวััตกรรมและการเป็็นผู้้ป� ระกอบการ แนวคิิดและกระบวนการ
สร้้างนวััตกรรม หลัักการด้้านธุุรกิิจการบริิการ ความรู้้�พื้้�นฐานและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการสำำ�หรัับผู้้�
ประกอบการใหม่่ด้้านสุุขภาพ
		 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 ศิิลปะในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
3(1-4-4)
(The Art of Elderly Care)
		 การบููรณาการจััดการดููแลในผู้้�สููงอายุุที่�่มีีสภาวะความเจ็็บป่่วย อาทิิเช่่น ความเจ็็บปวด
จากโรคทางระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ โรคเรื้้�อรัังต่่าง ๆ โรคทางระบบประสาท โรคที่่�มีีความผิิดปกติิของ
ระบบหายใจ หััวใจและหลอดเลืือด โรคเรื้้�อรัังไม่่ติิดต่่อ ได้้แก่่ เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง ไขมัันใน
เลืือดสููง โรคไตเรื้้�อรััง ไตวาย โรคมะเร็็ง ผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในภาวะนอนติิดเตีียง หรืือโรคอื่่�น ๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�สููงอายุุ การจััดการทางการแพทย์์และเภสััชวิิทยาที่่�เกี่่�ยวข้้อง การจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสภาวะ
ความเจ็็บป่่วยแบบองค์์รวม ทั้้�งในด้้านการ การรัักษา และการฟื้้�นฟููสภาพในผู้้�สููงอายุุป่่วยจำำ�ลองและ
ผู้้�สููงอายุุป่่วยจริิง การจััดสภาพแวดล้้อมให้้เหมาะกัับสภาวะผู้้�สููงอายุุต่่าง ๆ		
		
		 Integration of care management for special conditions in elderly; musculoskeletal
disorders or chronic disease, neurological disorders, cardiopulmonary disorders, non-communicable 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 ศานติิแห่่งชีีวิิต
2(1-2-3)
(Peaceful Life)
		 ศานติิเพื่่�อสุุขภาวะทางสัังคมและจิิตวิิญญาณ การส่่งเสริิมสุุขภาวะทางสัังคมและจิิต
วิิญญาณ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับชีีวิิต การเจริิญสติิ คุุณค่่าความหมายของการมีีชีีวิิต มุุมมองต่่อชีีวิิตและ
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ความตาย คติิความเชื่่�อ พิิธีีกรรมของการจััดการความตายตามหลัักศาสนา เช่่น พุุทธ คริิสต์์ อิิสลาม
เป็็นต้้น หรืือกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� การจััดการดููแลในผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในระยะท้้ายของชีีวิิต การจััดการดููแลแบบ
องค์์รวม ครอบคลุุมมิิติิกาย ใจ สัังคม และจิิตวิิญญาณของทั้้�งผู้้�ป่่วย ครอบครััว และผู้้�ดููแล โดยมุ่่�งการ
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตของทั้้�งผู้้�ป่่วยและครอบครััว การดููแลครอบครััวและญาติิภายหลัังการจากไปของผู้้�สููง
อายุุ
		 Peaceful life for social and mindful health, concept of life and value of life, mindfulness 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 ฝึึกปฏิิบััติิช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 1
3(0-14-7)
(Practice in Elderly Health Care I)
		
วิิชาบัังคับั ก่่อน : GGY 251 ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ (Health Care Operation Skills
			in Elderly) และ GGY 355 ศิิลปะในการดููแลผู้้�สููงอายุุ (The Art of Elderly Care) หรืือ
อยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
	ฝึึกปฏิิบััติิทัักษะ ดููแลผู้้�สููงอายุุในบ้้านพัักคนชรา ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุรายวััน บ้้านพัักผู้้�สููง
อายุุ สถานพยาบาล ศููนย์์พัักฟื้้�นผู้้�ป่่วย และให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน ภายใต้้การดููแลของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพและมีีประสบการณ์์ ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่าง ๆ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยเน้้นกระบวนการรวบรวมข้้อมููล ซัักประวััติิ บัันทึึกผลการตรวจคััดกรองโรคหรืือปััญหา
ของระบบต่่าง ๆในผู้้�สููงอายุุได้้ บัันทึึกผลการดููแล ร่่วมกัับการใช้้เทคโนโลยีี (เทคโนโลยีีติิดตามสุุขภาพ)
ปฏิิบััติิทัักษะของ care giver ได้้แก่่ การทำำ�ความสะอาดร่่างกาย การเคลื่่�อนย้้าย นำำ�ผู้้�ป่่วยออกกำำ�ลััง
กายขั้้�นพื้้�นฐาน , เทคนิิคการจััดท่่าทาง การใส่่เครื่่�องพยุุงร่่างกาย เครื่่�องช่่วยเดิิน ให้้เหมาะสมกัับผู้้�สููง
อายุุ
		 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.		

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

GGY 472 ฝึึกปฏิิบััติิช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 2
3(0-14-7)
(Practice in Elderly Health Care II)
			
วิิชาบัังคัับก่่อน : GGY 471 ฝึึกปฏิิบััติิช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 1 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของ
		 อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		ฝึึกปฏิิบััติิทัักษะ ดููแลผู้้�สููงอายุุในบ้้านพัักคนชรา ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุรายวััน บ้้านพัักผู้้�สููง
อายุุ สถานพยาบาล ศููนย์์พักั ฟื้้น� ผู้้�ป่่วย และให้้บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุที่บ้่� า้ น ภายใต้้การดููแลของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ที่่มีี� ใบประกอบวิิชาชีีพและมีีประสบการณ์์ ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่า่ ง ๆที่่�
กำำ�หนดไว้้ โดยเน้้นกระบวนการจััดการช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้าน กาย จิิต สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ในผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรััง หรืือมีีเงื่่�อนไขเฉพาะ เช่่น ความจำำ�เสื่่�อม พาร์์กิินสััน จิิตเวช มะเร็็ง ผู้้�
ป่่วยติิดเตีียง ภาวะกระดููกหััก ผู้้�พิกิ าร การจััดเตรีียมอาหารและดููแลการรัับประทานยาตามคำำ�สั่่ง� แพทย์์
การให้้คำำ�แนะนำำ�กัับญาติิและผู้้�สููงอายุุแต่่ละบุุคคลได้้อย่่างเหมาะสม การทำำ�งานประสานงานร่่วมกัับ
วิิชาชีีพอื่่�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)  วิิชาชีีพ-เลืือก
       2.2.1 กลุ่่�มที่่� 1 ชรััณสุุขศาสตร์์

15 หน่่วยกิิต

GGY 233 ผู้้�สููงอายุุมหััศจรรย์์ในสัังคมดิิจิิทััล                     
3(1-4-4)
(Miracle Aging in Digital Society)
ผู้้�สููงอายุุกับั การใช้้ชีีวิติ ในยุุคดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีีสารสนเทศด้้านข้้อมููลเพื่่�อการจััดการสุุขภาพ
ในผู้้�สููงอายุุ เทคโนโลยีีเพื่่�อการปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม เทคโนโลยีีเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกสบายและ
ส่่งเสริิมสุุขภาพแก่่ผู้�สูู้ งอายุุ เทคโนโลยีีสำำ�หรัับการลดอุุบััติิเหตุุ ติิดตาม และช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อสุุขภาพและความสะดวกสบายสำำ�หรัับในสภาวะเฉพาะ และ
เทคโนโลยีีช่่วยเรื่่�องการเรีียนรู้้�ในผู้้�สููงอายุุ
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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 ศิิลปะและวิิทยาศาสตร์์ของอาหารและโภชนาการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ            2(1-2-3)
(The Art and Science of Food and Nutrition for Elderly)
	สาเหตุุการเปลี่่�ยนแปลงความต้้องการทางโภชนาการและสารอาหารของผู้้�สููงอายุุ
โภชนาการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ หลัักในการเตรีียมอาหาร การพััฒนาและนวััตกรรมอาหาร
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และการสร้้างสรรค์์อาหารที่่เ� หมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุแต่่ละบุุคคลเพื่่�อส่่งเสริิมระบบต่่าง ๆ
ของร่่างกายทำำ�งานได้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�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 การออกแบบแฟชั่่�นกัับสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
3(1-4-4)
(Fashion Design and Elderly Health)
		 หลัักการออกแบบแฟชั่่�นเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงทาง
กายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการออกแบบแฟชั่่�น เสื้้�อผ้้าที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดความสะดวกสบายทางสรีีรวิิทยา รองเท้้าสุุขภาพ การส่่งเสริิมบุุคลิิกภาพด้้วยการออกแบบแฟชั่่�น
เช่่น การออกแบบเสื้้�อผ้้า การออกแบบทรงผม การเลืือกผลิิตภััณฑ์์ดููแลผิิวและเครื่่�องสำำ�อางสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุ และการแต่่งหน้้า เสื้้�อผ้้าที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และในผู้้�สููงอายุุที่่�
มีีปััญหาเฉพาะเจาะจง เช่่น ผู้้�ป่่วยอััมพาตครึ่่�งซีีก ภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน ภาวะสมองเสื่่�อม ภาวะติิดเตีียง
เป็็นต้้น การทำำ�ความสะอาดและการดููแลรัักษาเสื้้�อผ้้า รองเท้้า การเลืือกเสื้้�อผ้้า รองเท้้าและแว่่นตา
สำำ�หรัับการป้้องกัันการบาดเจ็็บ และอุุบััติิเหตุุ สำำ�หรัับการเล่่นกีีฬา และการตลาดแฟชั่่�นในผู้้�สููงอายุุ
		 Principle of fashion design for promoting health in aging: the anatomy and physiological 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 จิิตวิิทยาผู้้�สููงอายุุและครอบครััว
3(1-4-4)
(Psychology for Elderly and Family)  
		 การเปลี่่�ยนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสัังคมของผู้้�สููงอายุุ ความจำำ� อารมณ์์ ความ
ต้้องการ และบุุคลิิกภาพผู้้�สููงอายุุ พฤติิกรรมทางสัังคมของผู้้�สููงอายุุ ทฤษฎีีทางสัังคมเกี่่�ยวกัับผุ้้�สููง
อายุุ ปััญหาสุุขภาพจิิตในผู้้�สููงอายุุ ลัักษณะ อาการ อาการแสดง ความจำำ�เสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุ จิิตบำำ�บััด
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะความจำำ�เสื่่�อม กรณีีศึึกษาผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะผิิดปกติิทางจิิตและการจััดการ
		 Role and social status changes of elderly: memory, emotion, needs, and personalities 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 การท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
2(1-2-3)
(Tourism for Elderly)
		 การท่่องเที่่�ยวและการบริิการ พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวของผู้้�สููงอายุุ จรรยาบรรณวิิชาชีีพ
และกฎหมายสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยว การจััดการความเสี่่�ยงและความปลอดภััยของการท่่องเที่่�ยว การ
วางแผนและการจััดนำำ�เที่่�ยว การจััดโปรแกรมท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ การจััดกิิจกรรมนัันทนาการ
		 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 นวััตกรรม และผู้้�ประกอบการเพื่่�อสัังคมในงานสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ             2(1-2-3)
(Innovation and Social Entrepreneur in Elderly Health)
		 แนวคิิ ดธุุ ร กิิ จ บริิ ก ารผู้้�สูู งอายุุ ที่่� มีีสำำ�นึึ กเพื่่� อ สัั ง คม หลัั ก การบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ และการ
บริิหารธุุรกิิจบริิการสุุขภาพ มาตรฐานการบริิการสุุขภาพ การบริิหารความเสี่่�ยง และการจััดการความ
เสี่่ย� ง การวิิเคราะห์์ความคุ้้�มค่่าของธุุรกิิจบริิการสุุขภาพ การวิิเคราะห์์แผนธุุรกิิจและการประชาสััมพัันธ์์
ศึึกษาดููงานและฝึึกปฏิิบััติิในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สููงอายุุที่่�สนใจ
		 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�มที่่� 2 เวชศาสตร์์การกีีฬาประยุุกต์์
SPM 222 ชีีวกลศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรัับการเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์                        3(1-4-4)
               (Applied Biomechanics of Human Movement)
			ชีีวกลศาสตร์์ของของกล้้ามเนื้้�อ กระดููก ข้้อต่่อ ของรยางค์์แขน และขา ศีีรษะ คอ ลำำ�ตััว
และหลัังส่่วนล่่างในภาวะเกิิดพยาธิิสภาพ การวิิเคราะห์์การเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์และการทรงท่่า ใน
ขณะทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน การวิิเคราะห์์ด้้านการยศาสตร์์ และชีีวกลศาสตร์์การกีีฬา
		 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. Ergonomic analysis, biomechanics in sport.
SPM 223 กายวิิภาคศาสตร์์เชิิงหน้้าที่่�และชีีวกลศาสตร์์                
2(0-4-2)
             (Functional Anatomy and Biomechanics)
		 การทำำ� งานทางด้้ า นกายวิิ ภ าคศาสตร์์ แ ละชีีวกลศาสตร์์ ม นุุ ษ ย์์ ใ นการวิิ เ คราะห์์ ก าร
เคลื่่�อนไหวพื้้�นฐานของร่่างกายขณะทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การผลััก การดึึง และการกระโดด เป็็นต้้น
ทั้้�งในภาวะปกติิและภาวการณ์์เคลื่่�อนไหวการทำำ�งานทางด้้านกายวิิภาคศาสตร์์และชีีวกลศาสตร์์มนุุษย์์
ในการวิิเคราะห์์การเคลื่่�อนไหวพื้้�นฐานของร่่างกายขณะทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะ
การเคลื่่�อนไหวบกพร่่อง
		 Functional anatomy and biomechanics for analysis the fundamental body movement in activity such as pushing pulling and jumping both normal conditions and abnormal
movement conditions.
SPM 232 การออกกำำ�ลัังกายสำำ�หรัับสภาวะพิิเศษ                                  
2(1-2-3)
                (Exercise in Special Conditions)
		 หลัักการพื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกายเฉพาะที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเล่่นกีีฬา การเคลื่่อ� นย้้าย
ปฐมพยาบาลและกู้้�ชีีพผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บทางการกีีฬา
		 Principles and related physiology of specific exercises; transfer technique; first
aids; cardiopulmonary resuscitation for sports injuries.
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SPM 351   เวชศาสตร์์การกีีฬาในภาวะสุุขภาพดีี                        
3(1-4-4)
(Sports Medicine Management in Healthy Condition)
		 การจััดการสุุขภาพใน บุุคคลแต่่ละช่่วงอายุุ เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพของร่่างกาย ผ่่านการ
		ซัักประวััติิ การประเมิินศัักยภาพของร่่างกาย การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา เพื่่�อนำำ�มาออกแบบการ
ออกกำำ�ลัังกายให้้มีีความเหมาะสมกัับช่่วงวััยและบริิบทของแต่่ละบุุคคล
		 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 ทัักษะการสอนทางการกีีฬา                                                             2(1-2-3)
            (Sports Teaching Skill)
		พื้้�นฐานการสอนและเทคนิิคเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการสอนการออกกำำ�ลัังกายสำำ�หรัับบุุคคล
ทั่่�วไปที่่�มีีความสนใจในการการออกกำำ�ลัังกาย หลัักการความเป็็นผู้้�นำำ�ในการออกกำำ�ลัังกายแบบกลุ่่�ม
รููปแบบและเทคนิิคเฉพาะสำำ�หรัับการฝึึกสอนนัักกีีฬาแต่่ละประเภทเพื่่�อเสริิมสร้้างสมรรถภาพในการ
เล่่นกีีฬา
			 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    การฝึึกปฏิิบััติิงานทางเวชศาสตร์์การกีีฬา 1                    
3(0-14-7)
(Practice in Sports Medicine I)
		ฝึึกปฏิิบัติั ทิ างการกีีฬาในสถานออกกำำ�ลัังกาย คลิินิกิ เพื่่�อการออกกำำ�ลัังกาย หรืือทีีมสโมสร
กีีฬาที่่�มีีผู้้�มาใช้้บริิการ ทั้้�งบุุคคลทั่่�วไปที่่�ต้้องการเสริิมสร้้างสมรรถภาพร่่างกาย และผู้้�ที่่�มีีการบาดเจ็็บ
จากการออกกำำ�ลัังกาย เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะในการจััดการทางการกีีฬาที่่จำ� ำ�เพาะในแต่่ละบุุคคลได้้อย่่าง
เหมาะสม ภายใต้้การควบคุุมของผู้้�มีีประสบการณ์์
			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. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 
6 หน่่วยกิิต
เลืือกจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต
4. หมวดวิิชาเลืือกโท ไม่่น้้อยกว่่า
15 หน่่วยกิิต
				
	สำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างสาขาวิิชาในคณะ/วิิทยาลััย อื่่น� ๆ ที่่ต้� อ้ งการเรีียนวิิชาโทโดยให้้เลืือกเรีียน
จากรายวิิชาต่่อไปนี้้� ไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
GGY 231 ภููมิิทััศน์์สัังคมสููงวััย:  การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและระบบรองรัับ
3(3-0-6)
สัังคมสููงวััย
(Landscape of Aging Society: Social Change and Social Security for Aging    
Society)
		 ปรากฏการณ์์ทางประชากร ได้้แก่่ การเปลี่่ย� นแปลงขนาด โครงสร้้างประชากร ภาวะเจริิญ
พัันธุ์์� ภาวะการตาย การย้้ายถิ่่�น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีการผลิิตกัับการทํํางานของ
ประชากรกลุ่่�มต่่าง ๆ สภาพเศรษฐกิิจและลัักษณะทางสัังคม การเมืือง การนิิยามความสููงอายุุที่่�แตก
ต่่างแต่่ละสัังคมวััฒนธรรม และกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� การเปลี่่ย� นแปลงสถานภาพและบทบาทหน้้าที่่ท� างสัังคม
และการปรัับตััวของบุุคคลระหว่่างการเข้้าสู่่�ช่่วงสููงวััย ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มอายุุ สถานภาพของผู้้�
สููงอายุุในสัังคมไทย และนโยบายรองรัับสัังคมสููงวััย ได้้แก่่ นโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม ระบบรองรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย นโยบายด้้านสุุขภาพ ลัักษณะและเป้้าหมายของระบบ
บริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุแบบต่่าง ๆ ในสัังคมไทยทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการโดยภาครััฐ เอกชนและภาค
ประชาชน หลัักประกัันชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในสัังคมไทย การเกิิดขึ้้น� เป้้าหมายและการดำำ�เนิินงานของ
หลัักประกัันประเภทต่่าง ๆ สวััสดิกิ ารสัังคมและระบบหลัักประกัันสัังคมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ กองทุุน
การออมแห่่งชาติิ เบี้้�ยยัังชีีพ เป็็นต้้น หลัักการลงทุุนและประกัันชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ กรณีีศึึกษาการ
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและระบบรองรัับสัังคมสููงวััย
		 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; 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 พื้้�นที่่�กัับผู้้�สููงอายุุในสัังคมสููวััย     
3(3-0-6)
(Space and Elderly in Aging Society)
		 การเกิิดขึ้้�นของพื้้�นที่่�ทางสัังคมแบบต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับกิิจกรรมของคนวััยต่่าง ๆ ในสัังคม
จากอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน เน้้นพื้้�นที่่�ทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุ เช่่น สถานสงเคราะห์์ผู้้�สููงอายุุ บ้้านพััก
ผู้้�สููงอายุุ สวนสาธารณะ สถานที่่�ออกกำำ�ลัังกาย ศููนย์์ฟื้้�นฟููผู้้�สููงอายุุ โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น ลัักษณะ
การใช้้ชีีวิติ ของผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่ส� าธารณะสมััยใหม่่แบบต่่าง ๆ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพื้้�นที่่ท� างกายภาพ
และพื้้�นที่่ท� างสัังคมกัับการใช้้ร่า่ งกายและเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์กับั กิิจกรรมในพื้้�นที่่แ� บบต่่าง ๆ แนวคิิด
การออกแบบเพื่่�อทุุกคน (universal design) การออกแบบบ้้าน เครื่่�องใช้้ไม้้สอยและสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวก และสภาพแวดล้้อมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�งการออกแบบสัังคม สภาพเมืืองและพื้้�นที่่ส� าธารณะ
โดยการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาวะทางกาย จิิต สัังคมและจิิตวิิญญาณ
		 Emerging of social space and activities especially social space of aged: almshouse, 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 ผู้้�สููงอายุุมหััศจรรย์์ในสัังคมดิิจิิทััล                      
3(1-4-4)
(Miracle Aging in Digital Society)
		 ผู้้�สููงอายุุกับั การใช้้ชีีวิติ ในยุุคดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีีสารสนเทศด้้านข้้อมููลเพื่่�อการจััดการสุุขภาพ
ในผู้้�สููงอายุุ เทคโนโลยีีเพื่่�อการปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม เทคโนโลยีีเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกสบายและ
ส่่งเสริิมสุุขภาพแก่่ผู้�สูู้ งอายุุ เทคโนโลยีีสำำ�หรัับการลดอุุบััติิเหตุุ ติิดตาม และช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อสุุขภาพและความสะดวกสบายสำำ�หรัับในสภาวะเฉพาะ และ
เทคโนโลยีีช่่วยเรื่่�องการเรีียนรู้้�ในผู้้�สููงอายุุ
		 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 ศิิลปะและวิิทยาศาสตร์์ของอาหารและโภชนาการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ      2(1-2-3)
(The Art and Science of Food and Nutrition for Elderly)
		สาเหตุุการเปลี่่�ยนแปลงความต้้องการทางโภชนาการและสารอาหารของผู้้�สููงอายุุ
โภชนาการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ หลัักในการเตรีียมอาหาร การพััฒนาและนวััตกรรมอาหาร
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และการสร้้างสรรค์์อาหารที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุแต่่ละบุุคคลเพื่่�อส่่งเสริิมระบบ
ต่่าง ๆ ของร่่างกายทำำ�งานได้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�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 การออกแบบแฟชั่่�นกัับสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ   
3(1-4-4)
(Fashion Design and Elderly Health)
		 หลัักการออกแบบแฟชั่่�นเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงทาง
กายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการออกแบบแฟชั่่�น เสื้้�อผ้้าที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดความสะดวกสบายทางสรีีรวิิทยา รองเท้้าสุุขภาพ การส่่งเสริิมบุุคลิิกภาพด้้วยการออกแบบแฟชั่่�น
เช่่น การออกแบบเสื้้�อผ้้า การออกแบบทรงผม การเลืือกผลิิตภััณฑ์์ดููแลผิิวและเครื่่�องสำำ�อางสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุ และการแต่่งหน้้า เสื้้�อผ้้าที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และในผู้้�สููงอายุุที่่�
มีีปััญหาเฉพาะเจาะจง เช่่น ผู้้�ป่่วยอััมพาตครึ่่�งซีีก ภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน ภาวะสมองเสื่่�อม ภาวะติิดเตีียง
เป็็นต้้น การทำำ�ความสะอาดและการดููแลรัักษาเสื้้�อผ้้า รองเท้้า การเลืือกเสื้้�อผ้้า รองเท้้าและแว่่นตา
สำำ�หรัับการป้้องกัันการบาดเจ็็บ และอุุบััติิเหตุุ สำำ�หรัับการเล่่นกีีฬา และการตลาดแฟชั่่�นในผู้้�สููงอายุุ
		 Principle of fashion design for promoting health in aging: the anatomy and physiological 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 จิิตวิิทยาผู้้�สููงอายุุและครอบครััว
3(1-4-4)
(Psychology for Elderly and Family)
		 การเปลี่่�ยนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสัังคมของผู้้�สููงอายุุ ความจำำ� อารมณ์์ ความ
ต้้องการ และบุุคลิิกภาพผู้้�สููงอายุุ พฤติิกรรมทางสัังคมของผู้้�สููงอายุุ ทฤษฎีีทางสัังคมเกี่่�ยวกัับผู้้�สููง
อายุุ ปััญหาสุุขภาพจิิตในผู้้�สููงอายุุ ลัักษณะ อาการ อาการแสดง ความจำำ�เสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุ จิิตบำำ�บััด
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะความจำำ�เสื่่�อม กรณีีศึึกษาผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะผิิดปกติิทางจิิตและการจััดการ
		 Role and social status changes of elderly: memory, emotion, needs, and personalities 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 ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ
3(1-4-4)
(Health Care Operation Skills in Elderly)
		 หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดิินอาหาร ระบบขัับ
ถ่่าย ระบบผิิวหนัังและช่่องปาก การดููแลผู้้�สููงอายุุในภาวะฉุุกเฉิิน รวมถึึงการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพด้้านกาย
การเคลื่่�อนย้้าย หรืือการใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยเดิินต่่าง ๆให้้เหมาะกัับภาวะในผู้้�สููงอายุุ โดยประยุุกต์์ความรู้้�
ทางกายวิิภาคศาสตร์์และชีีวกลศาสตร์์		
		 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 การเพิ่่�มความสามารถและประสิิทธิิภาพทางร่่างกายในผู้้�สููงอายุุ              2(1-2-3)
(Maximizing Function and Capacity in Elderly)
		 กระบวนการตััดสินิ ใจทางคลิินิกิ สำำ�หรัับผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ หลัักการและเทคนิิคการ
ตรวจคััดกรองเพื่่�อประเมิินการทำำ�งานด้้านร่่างกาย สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านสัังคม และด้้านจิิตใจ ของผู้้�สููงอายุุ
การตรวจร่่างกายเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับปััญหาด้้านร่่างกายและจิิตใจที่่พ� บบ่่อยในผู้้�สููงอายุุ เช่่น ระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือด การรัับความรู้้�สึึกของฝ่่าเท้้า ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ ความยืืดหยุ่่�นของกล้้ามเนื้้�อ ภาวะซึึม
เศร้้า เป็็นต้้น หลัักการและเทคนิิคเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถทางกาย จิิต และทางสัังคม การออกกำำ�ลัังกาย
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เพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรง ความทนทาน การทำำ�กิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วััน การส่่งเสริิมความคล่่องตััวและ
ความยืืดหยุ่่�น
		 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.
GGY 353 การเสริิมสร้้างการรู้้�คิิดในผู้้�สููงอายุุ     
2(1-2-3)
(Enhancing Cognitive Function in Elderly)
		 ความรู้้�พื้้น� ฐานเกี่่ย� วกัับการรัับรู้้แ� ละการทำำ�งานของสมอง พยาธิิวิทิ ยาของภาวะสมองเสื่่�อม
และการจััดการทางการแพทย์์ การป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมในทุุกช่่วงวััย การคััดกรองความบกพร่่อง
ทางการรู้้�คิิด บทบาทของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อม ด้้านการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน การดููแล
ผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมและอารมณ์์ ศิิลปะและดนตรีีบำำ�บััด การออกแบบสิ่่�ง
แวดล้้อม การให้้ความรู้้�กัับผู้้�สููงอายุุและครอบครััวเรื่่�องการดููแลผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม ความบกพร่่องของ
การรู้้�คิิดเรื่่�องการจััดการชีีวิิตในผู้้�สููงอายุุ การออกแบบกิิจกรรมเพื่่�อกระตุ้้�นระดัับการรู้้�คิิด
		 The basic knowledge of cognitive function and dementia; pathology of dementia 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 การส่่งเสริิมสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุพฤฒพลััง
3(2-2-5)
(Health Promotion in Active Aging)
		ทฤษฎีีการแก่่ชราและการเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาของผู้้�สููงอายุุ การบููรณาการจััดการ
ดููแลในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสุุขภาพดีีเพื่่�อมุ่่�งให้้ผู้้�สููงอายุุมีีสุุขภาวะและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ทั้้�งในด้้านการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพทางกาย การออกแบบการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ การป้้องกัันการ
ล้้มในผู้้�สููงอายุุ การออกแบบหรืือการจััดสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และการประกอบ
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อาชีีพหรืือการจััดสรรงานในผู้้�สููงอายุุ โดยบููรณาการจากทัักษะพื้้�นฐานในการดููแลผู้้�สููงอายุุ โภชนาการ
อาหาร การจััดการทางยาต่่าง ๆ รวมถึึงการดููแลมิิติทิ างด้้านจิิตใจและสัังคมร่่วมด้้วย ตลอดจนศึึกษาถึึง
เวชศาสตร์์ในการชะลอวััย ทั้้�งด้้านการเคลื่่�อนไหวและการออกกำำ�ลัังกาย กีีฬาและกิิจกรรมนัันทนาการ
อาหาร และยาทางเลืือก นวััตกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ช่่วยชะลอวััย
		 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 การท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ 
2(1-2-3)
(Tourism for Elderly)
		 การท่่องเที่่�ยวและการบริิการ พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวของผู้้�สููงอายุุ จรรยาบรรณวิิชาชีีพ
และกฎหมายสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยว การจััดการความเสี่่�ยงและความปลอดภััยของการท่่องเที่่�ยว การ
วางแผนและการจััดนำำ�เที่่�ยว การจััดโปรแกรมท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ การจััดกิิจกรรมนัันทนาการ
		 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 ศิิลปะในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
3(1-4-4)
(The Art of Elderly Care)
		 การบููรณาการจััดการดููแลในผู้้�สููงอายุุที่�่มีีสภาวะความเจ็็บป่่วย อาทิิเช่่น ความเจ็็บปวด
จากโรคทางระบบกระดููกกล้้ามเนื้้�อ โรคเรื้้�อรัังต่่าง ๆ โรคทางระบบประสาท โรคที่่�มีีความผิิดปกติิของ
ระบบหายใจ หััวใจและหลอดเลืือด โรคเรื้้�อรัังไม่่ติิดต่่อ ได้้แก่่ เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง ไขมัันใน
เลืือดสููง โรคไตเรื้้�อรััง ไตวาย โรคมะเร็็ง ผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในภาวะนอนติิดเตีียง หรืือโรคอื่่�น ๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�สููงอายุุ การจััดการทางการแพทย์์และเภสััชวิิทยาที่่�เกี่่�ยวข้้อง การจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสภาวะ
ความเจ็็บป่่วยแบบองค์์รวม ทั้้�งในด้้านการ การรัักษา และการฟื้้�นฟููสภาพในผู้้�สููงอายุุป่่วยจำำ�ลองและ
ผู้้�สููงอายุุป่่วยจริิง การจััดสภาพแวดล้้อมให้้เหมาะกัับสภาวะผู้้�สููงอายุุต่่าง ๆ		
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		 Integration of care management for special conditions in elderly; musculoskeletal
disorders or chronic disease, neurological disorders, cardiopulmonary disorders, non-communicable 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 ศานติิแห่่งชีีวิิต
2(1-2-3)
(Peaceful Life)
		 ศานติิเพื่่�อสุุขภาวะทางสัังคมและจิิตวิิญญาณ การส่่งเสริิมสุุขภาวะทางสัังคมและจิิต
วิิญญาณ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับชีีวิิต การเจริิญสติิ คุุณค่่าความหมายของการมีีชีีวิิต มุุมมองต่่อชีีวิิตและ
ความตาย คติิความเชื่่�อ พิิธีีกรรมของการจััดการความตายตามหลัักศาสนา เช่่น พุุทธ คริิสต์์ อิิสลาม
เป็็นต้้น หรืือกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� การจััดการดููแลในผู้้�สููงอายุุที่อ�่ ยู่่�ในระยะท้้ายของชีีวิิต การจััดการดููแลแบบองค์์
รวม ครอบคลุุมมิิติกิ าย ใจ สัังคม และจิิตวิิญญาณของทั้้ง� ผู้้�ป่่วย ครอบครััว และผู้้�ดููแล โดยมุ่่�งการเพิ่่�ม
คุุณภาพชีีวิิตของทั้้ง� ผู้้�ป่่วยและครอบครััว การดููแลครอบครััวและญาติิภายหลัังการจากไปของผู้้�สููงอายุุ
Peaceful life for social and mindful health, concept of life and value of life, mindfulness 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 ฝึึกปฏิิบััติิช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 1
3(0-14-7)
(Practice in Elderly Health Care I)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GGY 251 ทัักษะการจััดการดููแลผู้้�สููงอายุุ (Health Care Operation
		 Skills in Elderly) และ GGY 355 ศิิลปะในการดููแลผู้้�สููงอายุุ (The Art of Elderly Care)
หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
	ฝึึกปฏิิบััติิทัักษะ ดููแลผู้้�สููงอายุุในบ้้านพัักคนชรา ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุรายวััน บ้้านพัักผู้้�สููง
อายุุ สถานพยาบาล ศููนย์์พัักฟื้้�นผู้้�ป่่วย และให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน ภายใต้้การดููแลของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพและมีีประสบการณ์์ ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่าง ๆ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยเน้้นกระบวนการรวบรวมข้้อมููล ซัักประวััติิ บัันทึึกผลการตรวจคััดกรองโรคหรืือปััญหา
ของระบบต่่าง ๆในผู้้�สููงอายุุได้้ บัันทึึกผลการดููแล ร่่วมกัับการใช้้เทคโนโลยีี (เทคโนโลยีีติิดตามสุุขภาพ)
ปฏิิบััติิทัักษะของ
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caregiver ได้้แก่่ การทำำ�ความสะอาดร่่างกาย การเคลื่่�อนย้้าย นำำ�ผู้้�ป่่วยออกกำำ�ลัังกายขั้้�นพื้้�นฐาน ,
เทคนิิคการจััดท่่าทาง การใส่่เครื่่�องพยุุงร่่างกาย เครื่่�องช่่วยเดิิน ให้้เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ
		 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 ฝึึกปฏิิบััติิช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 2
3(0-14-7)
(Practice in Elderly Health Care II)
			
วิิชาบัังคัับก่่อน : GGY 472 ฝึึกปฏิิบััติิช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ 1 หรืืออยู่่�ในดุุลพิินิิจของ
		 อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
		ฝึึกปฏิิบััติิทัักษะ ดููแลผู้้�สููงอายุุในบ้้านพัักคนชรา ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุรายวััน บ้้านพัักผู้้�สููง
อายุุ สถานพยาบาล ศููนย์์พักั ฟื้้น� ผู้้�ป่่วย และให้้บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุที่บ้่� า้ น ภายใต้้การดููแลของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ที่่มีี� ใบประกอบวิิชาชีีพและมีีประสบการณ์์ ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่า่ ง ๆที่่�
กำำ�หนดไว้้ โดยเน้้นกระบวนการจััดการช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้าน กาย จิิต สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ในผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรััง หรืือมีีเงื่่�อนไขเฉพาะ เช่่น ความจำำ�เสื่่�อม พาร์์กิินสััน จิิตเวช มะเร็็ง ผู้้�
ป่่วยติิดเตีียง ภาวะกระดููกหััก ผู้้�พิกิ าร การจััดเตรีียมอาหารและดููแลการรัับประทานยาตามคำำ�สั่่ง� แพทย์์
การให้้คำำ�แนะนำำ�กัับญาติิและผู้้�สููงอายุุแต่่ละบุุคคลได้้อย่่างเหมาะสม การทำำ�งานประสานงานร่่วมกัับ
วิิชาชีีพอื่่�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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รายชื่่�ออาจารย์์
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คณะกายภาพบำำ�บััดและเวชศาสตร์์การกีีฬา  
1. ดร.วรชาติิ   เฉิิดชมจัันทร์์
คณบดีี
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ปร.ด. (วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
2. ดร.กิิติิมา  รงค์์สวััสดิ์์�
รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ประกาศนีียบััตร (กายภาพบำำ�บััดคลิินิิก)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
วท.ม.(วิิทยาศาสตร์์การเคลื่่�อนไหวและ
การออกกำำ�ลัังกาย) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปร.ด. (วิิทยาศาสตร์์ชีีวการแพทย์์)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
3. ดร.บุุศรา  ชิินสงคราม
รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ปร.ด. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
4. ดร.สุุทิิศา  ปลื้้�มปิิติิวิิริิยะเวช
รองคณบดีีฝ่่ายกิิจการและพััฒนานัักศึึกษา
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ศศ.ม. (วััฒนธรรมศึึกษา) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ปร.ด. (มานุุษยวิิทยา) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
5. ดร.เบญจรััตน์์  แสงทอง
รองคณบดีีฝ่่ายวิิจััยและการจััดการความรู้้�
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยนเรศวร
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ปร.ด. (วิิทยาศาสตร์์การเคลื่่�อนไหวของมนุุษย์์)
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
6. ช่่อผกา  ดำำ�รงไทย  (ลาศึึกษาต่่อ)
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััย•ขอนแก่่น
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
7. กััลยา  ก้้องวััฒนากุุล
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
วท.ม. (วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์)
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปร.ด.(กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล

8. วราสิินีี  สืืบซึ้้�ง
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยนเรศวร
วท.ม. (สรีีรวิิทยา) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
9. ศิิริิพร  วงศ์์สายญาติิ  ศิิริิพร  
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
วท.ม. (สรีีรวิิทยา) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
10. ณััฐกาญจน์์  แก้้วคำำ�  
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
วท.ม. (สรีีรวิิทยา) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ปร.ด.(ประสาทวิิทยาศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
11. ดร.ณััฏฐิิกา   นาคเพชร
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
วท.ด. (กายภาพบำำ�บััด) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
12. สมชนก  หงษ์์ทอง
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
13. ทิิวา   โกศล
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ประกาศนีียบััตร (กายภาพบำำ�บััดด้้วยการจััด ดััด ดึึง)
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
14. ดร.โชติิกา  ลัักษณะพุุกก์์   (ลาศึึกษาต่่อ)
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
PhD.(Physiotherapy) University if Birmingham
15. สาคร  บุุญลา
วท.บ. (กายภาพบำำ�บัดั ) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
วท.ม. (จิิตวิิทยาให้้คำำ�ปรึึกษา)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
16. จิิรพิิมล เขาเขีียว  (ลาศึึกษาต่่อ)
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
17. นลััท  อุุตสาหฉัันท์์  (ลาศึึกษาต่่อ)
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
18. ปฐมพงศ์์   จัันธิิมา
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยพะเยา
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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คณะกายภาพบำำ�บััดและเวชศาสตร์์การกีีฬา  
19. ชััยรััฐ   เผืือกลิิขิิต
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
20. ธััญวรััตน์์  จัันทร์์ศรีี
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
21. อุุสา  ชิินวะโร  
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต.
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินวิิโรฒ
22. บดิินทร์์  คุ้้�มโนนชััย  
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
วท.ม.(กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
23. อััญมณีี   ยิ่่�งยงยุุทธ
วท.บ. (กายภาพบำำ�บัดั ) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
วท.ม.(กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
24. ศิิริินทร์์  สิิทธิิสุุวรรณสิิน
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
วท.ม.(กายวิิภาคศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
25. อภิิญญ์์การย์์  เจริิญลาภ
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
วท.ม. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
26. ราตรีี  เตชอยู่่�สุุขเจริิญ  
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
M Sc. Health Science: Physical Therapy)
Teikyo Heisei University. Japan.
27. สุุวััฒนา  ทองเอีีย
วท.บ. (กายภาพบำำ�บัดั ) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
วท.ม. (กายวิิภาคศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
28. ภััทร์์ลดา ตัังวีีระสิิงห์์
วท.บ. (กายภาพบำำ�บััด) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
วท.ม. (ประสาทวิิทยาศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยมหิิดล

