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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 2.  มีจิตอาสา จิตบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 3.  มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ สามารถดำาาเนินการโดยวิธีทาง

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและรายงานผลการตรวจ

 4.  มีทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

  นำาไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 5.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 6.  มีความสามารถในการบริหารห้องปฏิบัติการ

 7.  มีทักษะในการสื่อสาร ภาวะผู้นำาา สามารถบริหารจัดการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 8.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร  

 • ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4  ปี

 • จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  141 หน่วยกิต

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต    

  กลุ่มที่ 1   อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  3 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 2   ความเป็นสากลและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 2.1  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   6  หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 2.2  กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ

     และประสบการณ์ระหว่างประเทศ   6 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 3   ถึงกลุ่มที่ 8    15  หน่วยกิต

   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก

วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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   กลุ่มที่ 3  ภาวะผู้นำาาและความรับผิดชอบต่อสังคม

   กลุ่มที่ 4    ศิลปะและวัฒนธรรม

   กลุ่มที่ 5    ผู้ประกอบการนวัตกรรม

   กลุ่มที่ 6    รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

   กลุ่มที่ 7    หลักคิดวิทยาศาสตร์

   กลุ่มที่ 8    อาร์เอสยู มาย-สไตล์

 หมวดวิชาเฉพาะ    106 หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะ    105 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    29 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ     70 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาชีพ-เลือก    6  หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ 

 1. นักเทคนิคการแพทย์ประจำาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  เช่น ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค

 2. ผู้ช่วยวิจัย 

 3. นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4. ผู้วิเคราะห์สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนในบริษัทจำาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 6. ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยา 

 7. ผู้ประเมินภาวะสุขภาพ เช่น ผู้พิจารณารับประกัน (underwriter) ในบริษัทประกันชีวิต 

และผู้ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพทางโทรเวช (telemedicine)
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ภาคการศึกษาที่ 1     

 BIO  31 ชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6)

 BIO 132 ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-3-2)  

 MAT 152 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              3(3-0-6)

 PHY  135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)

 ENL  125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5)

 RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)

 RSU  171 วิถีสุขภาพดีมีสุข 3(2-2-5)  

 RSU 185    ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ 3(2-2-5)  

        Total 21 Credits

ภาคการศึกษาที่ 2   

 ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)

 CHM 141 เคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์                                           3(3-0-6)

 CHM 142 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์                               1(0-3-2)

 PMC 101 เภสัชวิทยาทั่วไป                                   1(1-0-2)

 MTH 102 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ 1(1-0-2)  

 ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ 3(2-2-5)

 RSU xxx      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึง 8 3(x-x-x)

 RSU xxx      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึง 8 3(x-x-x)

 XXX xxx     เลือกเสรี 3(x-x-x)

     Total 21 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
 RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1)
 CHM 233 เคมีวิเคราะห์                                           3(2-3-6) 
 PSO  105 สรีรวิทยาเบื้องต้น                                   2(2-0-4)
 MIC 202 จุลชีววิทยาเบื้องต้น                                2(1-3-4) 
 MTH   214     พิษวิทยาเบื้องต้น                                                                          1(1-0-2)
 ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำางาน   3(2-2-5)
 RSU  xxx      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึง 8 3(x-x-x)
 MTH  xxx วิชาชีพเลือก              2(x-x-x) 
 XXX  xxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
        Total 20 Credits 

ภาคการศึกษาที่ 2
 BCH  207 ชีวเคมีสำาหรับเทคนิคการแพทย์   2(2-0-4)
 PAT 200 พยาธิสรีรวิทยา                             2(2-0-4)
 MTH 203 พันธุศาสตร์มนุษย์และเทคนิคอณูชีววิทยา 3(2-3-6) 
 MTH 205 ชีวสถิติและวิธีวิทยาการวิจัย 3(2-3-6) 
 MTH 251   ปรสิตวิทยาทางการแพทย์                      2(1-3-4)
 ENL 128 การนำาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
 MTH   xxx วิชาชีพเลือก                2(x-x-x)  
                           Total 17 Credits 
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
 MTH 300 ภาคนิพนธ์ 2(0-6-4)
 MTH 311 เคมีคลินิก 1                                          3(2-3-6)
 MTH 325 โลหิตวิทยา 1                                          3(2-3-6)
 MTH 327 ปัสสาวะและสารน้ำา                               2(1-3-4)
 MTH  333  กิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก 3(2-3-6) 
 MTH 353 เทคนิคปรสิตวิทยาทางการแพทย์          2(1-3-4)
 MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน                           3(2-3-6)    
                       Total 18 Credits 

ภาคการศึกษาที่ 2
 MTH 304 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2(1-3-4) 
 MTH  305     สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์                              2(2-0-4)
 MTH 312 เคมีคลินิก 2                                           3(2-3-6)
 MTH 329 โลหิตวิทยา 2                                          3(2-3-6)
 MTH 334 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์              3(2-3-6)
 MTH 341 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1             3(2-3-6)  
                      Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 MTH  403 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์                1(0-3-2) 

 MTH 432 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การดื้อยาต้านจุลชีพ  2(1-3-4)

   และการควบคุมโรคติดเชื้อ 

 MTH  xxx วิชาชีพเลือก                2(x-x-x)  

                        Total 5 Credits 

ภาคการศึกษาที่ 1

 MTH 412  เคมีคลินิก 3                                           2(1-3-4)

 MTH 423 โลหิตวิทยา 3                                          2(1-3-4)

 MTH 433 จุลชีววิทยาคลินิก                                   2(1-3-4)

 MTH  441 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2             3(2-3-6) 

 MTH  461 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก                             3(2-3-6)

 MTH 470 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)  

                       Total 14 Credits 

ภาคการศึกษาที่ 2

 MTH  400 ประมวลความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์                                   1(1-0-2)

 MTH 404 คลินิกสัมพันธ์                                       1(0-3-2)

 MTH 407 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจริยธรรม 1(1-0-2) 

 MTH 408 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์                                           6(0-24-12)

                                                                      Total 9 Credits
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คณะเทคนิคการแพทย์ 
Faculty Of Medical Technology

คำาอธิบายรายวิชา
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  Medical Technology

คำาอธิบายรายวิชา  

 3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1)  กลุ่มที่ 1     อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย    (RSU Identity)  

RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4)

  (Social Dharmacracy)

         ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมที่เป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ หลัก            

ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยการตระหนักใน

สิทธิ หน้าที่ของพลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการร่วมพัฒนาสังคม ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

   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 กีฬาเพื่อสุขภาพ        (0-2-1)

  (Sports for Health)

  ความสำาคัญของสขุภาพและสมรรถภาพรา่งกาย ศาสตรพ้ื์นฐานของการออกกำาลงักาย การ

ดแูลน้ำาหนกัตัวให้เหมาะสม มทัีกษะในการออกกำาลงักายและเล่นกีฬา ดว้ยกิจกรรมกีฬาตามความสนใจหน่ึง

ชนดิกฬีา จากหลากหลายชนิดกีฬาทีเ่ปดิโอกาสให้เลอืก สามารถนำาไปใชเ้ปน็กิจกรรมการออกกำาลงักายเพ่ือ

สุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี  เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ

ออกกำาลังกาย

  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)  กลุ่มที่ 2     ความเป็นสากลและการสื่อสาร    (Internationalization and Communication)

           รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องเรียน ดังนี้ 

 กรณท่ีี 1 นกัศึกษาทีม่ทีกัษะทางภาษาอังกฤษระดบัมธัยมศกึษาต่ำากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัยกำาหนด 

(ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผลคะแนน O-NET หรือเกรด

เฉลี่ยรวมภาษา ต่างประเทศ ต่ำากว่า 3.00) จะต้องเรียนวิชา ENL 124 : ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English 

Bridging) และสอบผา่นไดส้ญัลกัษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จงึสามารถเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอืน่ๆ ตาม

กรณีท่ี2 อย่างไรก็ตาม วิชานี้เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นับรวมกับจำานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 กรณีที่   2    นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด (ผลคะแนนสอบ 

O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 21 คะแนนขึ้นไป หรือเกรดเฉลี่ยรวมภาษาต่างประเทศ มากกว่า 3.00 

ขึ้นไป) สามารถเริ่มเรียน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก (English for Global Exploration) หลังจาก

นั้น จึงสามารถเรียนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ (Eng-

lish in TED – Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษใน

ระดับสูง คือ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการทำางาน (English at Work)   ENL 128: การนำาเสนอผลงานเป็น

ภาษาอังกฤษ (Presentations in English) และ ENL 129: ภาษาอังกฤษสำาหรับการประชุม (English for 

Meetings) ได้     

  2.1)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

ENL 124       ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5)              

  (English Bridging)

  เง่ือนไขรายวิชา : เปน็รายวิชาเตรยีมความพร้อมสำาหรับนกัศกึษาทีมี่ทักษะทางภาษาองักฤษ

ต่ำากว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักำาหนดภาษาองักฤษเพ่ือปรบัพ้ืนฐานใหน้กัศึกษามคีวามรูแ้ละความพรอ้มตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกำาหนดในการเรียนวิชาน้ี ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาหลัก 

ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาและข้อมูลที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน คำาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าที่

ทางภาษา การอ่านข้อความขนาดสั้น และการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า

  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        ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก                              3(2-2-5)

     (English for Global Exploration)  

  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพื่อปรับฐาน หรือมีทักษะ

ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เรียน ENL 125

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ฝึกแบบพหุทักษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึกฟัง 

พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning 

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

ENL 126     ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ            3(2-2-5)

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

  วิชาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก                     

  การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเก่ียวกับนวัตกรรม

ในโลกสมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปัตยกรรม ความงามและ

สขุภาพ  สำานวนภาษาตามบรบิทของบทความ ขอ้มลู คำาบรรยาย การเลา่เรือ่ง โฆษณา สือ่สิง่พิมพ์และขอ้มลู

ในอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

  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, de-

scription, narration, adverts, mass media and information from the Internet.  Converse, discuss, 

and give opinions in English.

  2.2)  กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ

ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำางาน         3(2-2-5)

  (English at Work)

  วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ 

  ศัพท์ สำานวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็นในการทำางานในบริบทนานาชาติการใช้

ทักษะทั้งด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการทำางาน การ

ติดต่อนัดหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อลืมและนำา

เสนอความเห็นในที่ประชุม

  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 
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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 การนำาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)

  (Presentations in English)

  วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ     

  ภาษาและกลยุทธ์การนำาเสนอ  ลกัษณะของการนำาเสนอผลงานทีด่ ีการวางแผนและการนำา

เสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาข้อมูลเก่ียวกับผู้ฟังและเรื่องที่จะนำาเสนอ การเรียงลำาดับเนื้อหาที่จะ

นำาเสนอ กลวิธีในการนำาเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของการนำาเสนอและใช้

เทคโนโลยีช่วย การประเมินการนำาเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบความก้าวหน้า เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการนำาเสนอผลงานของตน

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

fective presentation.   Planning and delivering presentations.  Researching for information about 

the audience and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering 

a presentation using contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology 

supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations.

ENL 129 ภาษาอังกฤษสำาหรับการประชุม      3(2-2-5)

  (English for Meetings)

  วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ 

  ภาษาและกลวิธีสำาหรบัการเขา้ประชมุ ลกัษณะของผูเ้ขา้ประชมุท่ีด ีทกัษะท่ีจำาเปน็สำาหรบั

การเข้าประชุม ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การนำาเสนอความคิดเห็นและ     ข้อโต้แย้ง การ

ฝึกการเข้าประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง

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

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

arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.  

THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5)

  (Thai Language for Communication)

  การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือ การ

ส่ือสารในชีวิตประจำาวันอย่างมปีระสทิธิภาพ เนน้ทักษะการเขียนท่ีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานท้ังทางราชการและ

ธุรกิจ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
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    Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speak-
ing, reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official 
and business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes.

RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์         3(2-2-5)
  (Intercultural Communication)
  ความท้าทายของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เรียนรู้คำานิยามของการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมประเภทของวัฒนธรรม ปจัจยัของการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม เขา้ใจปญัหาการ ตืน่ตระหนกทาง
วัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม การสื่อสารทางอวัจนภาษา ภาษาท่าทาง การสบตา  การแสดงออกทางสีหน้า 
ระยะห่างระหว่างบุคคล การสัมผัส ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการสื่อสาร  บริบท ค่านิยม ตลอดจนเข้าใจภาษา
นานาชาติที่สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
  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)
  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจัดการกับ  ความ
แตกต่างของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพันธุ์ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการตื่นตระหนกทาง
วัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
  Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of manage-
ment of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; understanding 
of culture shock, as well as international business communication. 
 
RSU 129        สู่โลกกว้าง            3(0-35-18)
  (Intercultural Communication in World Community)
เรยีนรูผ้า่นกิจกรรมโครงงานในรปูแบบต่างๆ โดยอาศยัการเดินทางไปตา่งประเทศ ความสมัพันธ์ภายใตบ้นัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ โครงการ Passage to ASEAN (P2A) 
หรือ การเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกัน
อย่างน้อย 10 วัน)
  Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative    
education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of exchange 

trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.)
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JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1     3(2-2-5)
  (Japanese for Everyday Communication I)
  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตัว      การสนทนา
ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
  Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-
municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

JPN 102  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2     3(2-2-5)
  (Japanese for Everyday Communication II)
  วิชาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
  ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน  เช่น การเจรจาซ้ือ และขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
  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.

JPN 110  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5)
  (Japanese Language and Culture for Communication)
  วิชาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
                    ภาษาญ่ีปุ่น ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม         
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดำาเนินชีวิต โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
  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  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1     3(2-2-5)
  (Chinese for Everyday Communication I)
  ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน เรียนรู้คำาศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 คำา ศึกษาสำานวนและรูป
ประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวิตประจำาวัน เช่น การทักทาย แนะนำาตัว
 Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence 
structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting and 

introductions.
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CHN 102  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2     3(2-2-5)

  (Chinese for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  คำาศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 250 คำา ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ 

การโทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร

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

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

CHN 110   ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5)

  (Chinese Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพ่ือการ

สื่อสารในชีวิต ประจำาวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ  การเขียน

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

  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     ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับผู้เริ่มเรียน 1                                       3(2-2-5)

  (French for Beginners I)      

  ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศัพท์และสำานวนเบื้องต้น เน้นฝึกทักษะ     การ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

สถานศกึษา สิง่แวดลอ้ม อาหารและเครือ่งดืม่ ความสมัพันธ์ระหวา่งบคุคล เวลาวา่งและ    การพักผอ่นหย่อน

ใจ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง

  French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, 

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

self, family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and 

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

FRN 102 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับผู้เริ่มเรียน 2                 3(2-2-5)

  (French for Beginners II)

  วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับผู้เริ่มเรียน 1

  ไวยากรณ์ ศัพท์และสำานวนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่อง  
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ท่ีเก่ียวกับลมฟ้าอากาศ การบรกิาร การเดินทางทอ่งเท่ียว การใชภ้าษาตามมารยาทสังคม    สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล แสดงความรูส้กึ ความคิดเหน็ ความตอ้งการ เก่ียวกับเรือ่งราวตา่งๆ ในอดตี ปจัจบุนัและอนาคต  

 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 และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5)

  (French Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับผู้เริ่มเรียน 1

  ศัพท์ สำานวนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่ใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว

ฝรั่งเศส ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝร่ังเศส อาทิ ศิลปะการรับประทาน

อาหารแบบฝรั่งเศส วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นการ

ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย

  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    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1            3(2-2-5)

  (Arabic for Everyday Communication I)

      ภาษาอาหรบัเพ่ือเปน็พ้ืนฐานการฟัง พูด อา่นและเขียน ฝกึการออกเสยีงและสนทนาหวัข้อ

งา่ยๆ ในชวิีตประจำาวัน เชน่ การทกัทาย การบอกลา การแนะนำาตวั การรบัโทรศพัท ์ การถามและบอกทศิทาง 

               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    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2                                          3(2-2-5)

  (Arabic for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

      พัฒนาทักษะและคำาศัพท์ภาษาอาหรับในระดับที่สูงขึ้น ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ ในชีวิต

ประจำาวัน  เช่น การโทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร

  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   ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม    3(2-2-5)

  (Arabic Language and Culture in Muslim Countries)

  วิชาบังคับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม

ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง     การพูด 

การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย

              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  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1     3(2-2-5)

  (Korean for Everyday Communication I)

  การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 

อ่าน เขียน เพ่ือใชส้ำาหรบัการสือ่สารในชวีติประจำาวัน เชน่ การทกัทาย การบอกลา การแนะนำาตวั  การสนทนา

ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง

  Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on commu-

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

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2     3(2-2-5)

  (Korean for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  การออกเสียงภาษาเกาหลี รูปประโยคพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำาหรับการ

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น  ได้แก่ การเจรจาซื้อ ขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอ

ความคิดเห็น

  Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasiz-

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

selling things, job interviewing, and giving opinions.

KOR 110  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5)

  (Korean Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ภาษาเกาหลีผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดำาเนินชีวิต  โดยเน้นการฝึก
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ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวิตประจำาวันที่หลากหลาย

 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 ภาษารัสเซียสำาหรับผู้เริ่มเรียน      3(2-3-6)

  (Russian for Beginners )

  หลักไวยากรณ์เบื้องต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสียง ระดับเสียง คำาศัพท์ที่จำาเป็น   ใน

ระดับเริ่มต้น

  Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 

pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจำาวัน      3(2-2-5)

  (Russian for Daily Life)

  วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียสำาหรับผู้เริ่มเรียน

  คำาศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวันในระดับที่สูงขึ้น  เช่น การ

ทักทาย การแนะนำาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้อของ

  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  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5)

  (Russian Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : RUS 101  ภาษารัสเซียสำาหรับผู้เริ่มเรียน

                   ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ  การดำาเนิน

ชีวิต โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย

  The Russian language through various aspects of Russian social and cultural con-

texts: 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 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1     3(2-3-6)

  (Spanish for Everyday Communication I)

  (Spanish for Everyday Communication I)
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  การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 

เขยีน เพ่ือใชส้ำาหรบัการสือ่สารในชวีติประจำาวนั เชน่ การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตวั  การสนทนาทาง

โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง

  Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on commu-

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

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2     3(2-3-6)

   (Spanish  for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ไวยากรณ์ ศัพท์และสำานวนภาษาสเปนในระดับทีส่งูขึน้ ฝกึพูดภาษาสเปนในเรือ่งท่ีเก่ียวกับ

ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

  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 ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสาร    3(2-3-6)

  (Spanish Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศัพท์ สำานวนภาษาสเปนเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสเปน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ

สเปน วัฒนธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสเปน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง

และการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย

  Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural con-

texts 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 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำาวัน            13(2-3-6)

  (German for Everyday Communication I)  

  การออกเสยีงภาษาเยอรมนั และรปูประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทกัษะท้ัง 4 ดา้น การฟัง พูด อา่น 
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เขียน เพื่อใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง 
  German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on commu-
nicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำาวัน           23(2-3-6)
  (German for Everyday Communication II)  
  วิชาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
  ไวยากรณ์ ศัพท์และสำานวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาเยอรมันในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต 
  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.

GER 110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร           3(2-3-6)
  (German Language and Culture for Communication)  
  วิชาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
  ศัพท์สำานวนภาษาเยอรมันเบื้องต้นท่ีใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
เยอรมัน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะ การรับประทาน
อาหารแบบเยอรมัน วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันนี โดยเน้น
การฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
  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 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1            3(2-3-6)
  (Swedish for Everyday Communication I) 
  การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตัว การสนทนา

ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง 
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  Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on commu-

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

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2            3(2-3-6)

  (Swedish for Everyday Communication II) 

  วิชาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1 

  ไวยากรณ์ ศัพทแ์ละสำานวนภาษาสวีดชิในระดบัท่ีสงูขึน้ ฝกึพูดภาษาสวดีชิในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับ

ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

  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 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร           3(2-3-6)

  (Swedish Language and Culture for Communication) 

  วิชาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศัพท์ สำานวนภาษาสวีดิชเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว

สวีเดน ขนบธรรมเนยีมประเพณี รวมถึงมารยาทและวถีิชวิีตของชาวสวีเดน อาท ิศลิปะการรบัประทานอาหาร

แบบสวีเดน การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสวีเดน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน

สถานการณ์ที่หลากหลาย 

  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  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1           3(2-2-5)

  (Vietnamese for Everyday Communication I)

  การออกเสียงภาษาเวียดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 

อา่น เขยีน เพ่ือใชส้ำาหรบัการสือ่สารในชวิีตประจำาวัน การทกัทาย การบอกลา การแนะนำาตวั การสนทนาทาง

โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
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  Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

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

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

VTN 102  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2           3(2-2-5)

  (Vietnamese for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสาร ใน

สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น

  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  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร           3(2-2-5)

  (Vietnamese Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศพัทส์ำานวนภาษาเวยีดนามเบือ้งตน้ทีใ่ชส้ือ่สารในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของชาว

เวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชวิีตของชาวเวียดนาม ไดแ้ก่ ศลิปะ  การรบัประทาน

อาหารแบบเวียดนาม การศกึษาและสถานทีท่อ่งเทีย่วในประเทศเวียดนาม โดยเนน้การฝกึทกัษะการฟังและ

การพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย

  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  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1            3(2-2-5)

  (Malay for Everyday Communication I)

  การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 

เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตัว การสนทนาทาง

โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง

  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.
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MLY 102  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2            3(2-2-5)

  (Malay for Everyday Communication II)

  วิชาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสาร ใน

สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น

  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  ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร           3(2-2-5)

  (Malay Language and Culture for Communication) 

  วิชาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศัพท์ สำานวนภาษามลายูเบื้องต้นท่ีใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว

มลายขูนบธรรมเนยีมประเพณ ีรวมถงึมารยาทและวถิชีวีติของชาวมลาย ูไดแ้ก ่ศลิปะการรบัประทานอาหาร

แบบมลายู การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน

สถานการณ์ที่หลากหลาย

  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  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1           3(2-2-5)

  (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)

  การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 

อา่น เขยีน เพ่ือใชส้ำาหรบัการสือ่สารในชวิีตประจำาวัน การทกัทาย การบอกลา การแนะนำาตวั การสนทนาทาง

โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง

  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  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2                3(2-2-5)

                     (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)        

  วิชาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
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  ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
  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  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5)
                     (Indonesia Language and Culture for Communication)        
  วิชาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
  ศพัท ์สำานวนภาษาฮาซาอนิโดนเีซยี เบือ้งตน้ทีใ่ชส้ือ่สารในบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรม
ของชาวอินโดนเีซียขนบธรรมเนยีมประเพณี รวมถึงมารยาทและวถีิชวิีตของชาวอนิโดนเีซยี อาทิ ศลิปะการรบั
ประทานอาหารแบบอนิโดนีเซยี การศกึษาและสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศอนิโดนเีซยี โดยเนน้การฝกึทกัษะ
การฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
  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  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1            3(2-2-5)
  (Lao for Everyday Communication I)
  การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
  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  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2            3(2-2-5)
  (Lao for Everyday Communication II)
  วิชาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1
  ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
  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  ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5)

  (Lao Language and Culture for Communication) 

  วิชาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศพัท์ สำานวนภาษาลาวเบือ้งตน้ท่ีใชส้ือ่สารในบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมของ  ชาวลาว 

ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ

ลาว การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด ในสถานการณ์

ที่หลากหลาย

  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  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1              3(2-2-5)

  (Burmese for Everyday Communication I) 

  การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 

เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำาตัว การสนทนาทาง

โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง

  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  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 2            3(2-2-5)

  (Burmese for Everyday Communication II) 

  วิชาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้สำาหรับการสื่อสาร ใน

สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น

  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  ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5)

  (Burmese Language and Culture for Communication) 

  วิชาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำาวัน 1

  ศพัท ์สำานวนภาษาลาวเบือ้งตน้ท่ีใชส้ือ่สารในบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมของ ชาวพมา่ 
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ขนบธรรมเนยีมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชวิีตของชาวพมา่ อาท ิศลิปะการรบัประทานอาหารแบบพมา่ 

การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ      การพูดในสถานการณ์

ที่หลากหลาย

  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) กลุ่มที่ 3      ภาวะผู้นำาและความรับผิดชอบต่อสังคม

          (Leadership and Social Responsibility)

RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก               3(2-2-5)

  (Sceince of Love)

             ความหมาย ความสำาคัญ รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว สังคม 

สิง่แวดลอ้ม ตระหนักในการรูคุ้ณค่าตนเอง และการเคารพผู้อืน่ มคีวามรู้สึกรับผิดชอบ ใชพ้ลังแหง่รกัสร้างสรรค์

ชีวิตและสังคมที่มีความสุข

  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 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง               3(2-2-5)

  (Leadership for Changes)

  การเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบัติของผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมือง ด้วยแนวคิด  ท่ีทุกคนสามารถเป็นผู้นำาเพ่ือการเปล่ียนแปลงได้ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาตนเอง   

แนวทางการพัฒนาชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน   

   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 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น             3(2-2-5)

  (Corruption Literacy)

               ความหมาย รปูแบบ วิธีการ ของการคอรร์ปัชัน่ การทจุรติเชงินโยบาย ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

การใชอ้ำานาจในทางไมเ่หมาะสม ศึกษาความสลบัซบัซอ้นและเชือ่มโยงของการคอรร์ปัชัน่ระหว่าง มติทิางการ

เมอืงและสงัคม จากกรณีศกึษาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในสงัคมไทย และตา่งประเทศ ปลกูฝงัจติสำานกึในการไม่

นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
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 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 cor-

ruption.

RSU 133        ศาสตร์พระราชา                                                                        3(2-2-5)

                      (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)

               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การรู้จักพึ่งตนเอง 

การเขา้ใจชวิีตและสงัคม การวเิคราะหค์วามสมัพันธ์ในครอบครวั ชมุชน สงัคม และโลก  ในมติ ิสงัคม เศรษฐกิจ 

และการเมอืง โดยประสานการเรยีนรูจ้ากชวิีตจรงินอกหอ้งเรยีน เพ่ือการประยุกตใ์ชใ้นการดำาเนนิชวิีตทีม่คีวาม

สุขและยั่งยืน    

  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 กฎหมายต้องรู้        3(2-2-5)

  (Legal Awareness)

  ความหมายและคุณค่าของรฐัธรรมนญู กลไก และการบงัคบัใชข้องกฎหมาย   กฎหมายแพ่ง 

เกี่ยวกับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก ที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนิน

ชวิีตตัง้แตเ่กิดจนตาย และกฎหมายอาญา เปน็กฎหมายทีเ่ก่ียวกับความผดิและโทษ โดยกำาหนดผูก้ระทำาผดิ

จะไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกำาหนด เข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่านกรณีศกึษาทีเ่ปน็ประเดน็ปญัหาในสังคม 

เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อชีวิต

  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          การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข                                            3(2-2-5)

                      (Happy Life and Society Design)

  นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงอนาคต 

การออกแบบชีวิตที่มีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบายความสุข
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Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life design Happy 

society design Happy policy design  

  4) กลุ่มที่ 4     ศิลปะและวัฒนธรรม   (Arts and Culture)

RSU 140 ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม        3(0-35-18)

  (Intercultural Communication through Overseas Experiences)  

  การเรียนรู้อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดย

อาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การ

ฝึกประสบการณ์ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์)

  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 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน      3(3-0-6)

  (Seminars in Overseas Experiences)

            การวิเคราะหแ์ละการตรวจสอบหาความจรงิในหวัขอ้นา่สนใจเก่ียวกับภาษาและวฒันธรรม

ในแง่มุมต่างๆ โดยการนำาประเด็นที่พบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานต่าง

ชาติในประเทศไทยมาอภิปราย และเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจที่ได้รับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ

จากการฝึกงานในบริษัทข้ามชาติที่เปิดดำาเนินการในประเทศไทยมาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางการนำา

เสนอ อภิปราย ในรูปของการสัมมนา

  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 ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำาเนินชีวิต     3(3-0-6)

  (Sciences and Arts of Living)

  การใช้ชวีติอยา่งสร้างสรรคเ์พือ่เขา้ใจความหมายและคณุคา่ของชีวติ ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลตอ่

การใชช้วีติอย่างสรา้งสรรค ์เรยีนรูก้ารใชเ้หตผุลทีส่ร้างสรรคแ์ละการคิดเชงิบวก รูปแบบการดำาเนินชวีติอย่าง

มีความสุขและการสร้างจิตสำานึกต่อการพัฒนาสังคม

  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. 
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RSU 143 ปทุมธานีศึกษา                                                                          3(3-0-6)
  (Pathum Thani Study)
   ประเด็นทีน่่าสนใจเก่ียวกับจงัหวัดปทุมธานแีบบสหวิทยาการ ในมติปิระวัติศาสตร์ภมูศิาสตร์ 
ระบบนิเวศ อัตลักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history, 
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.

RSU 144 คนต้นแบบ           3(3-0-6)
  (Idol Studies)
  ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ      ผ่าน
บุคคลที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการดำาเนินชีวิต ความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การนำามา
ปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
  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 สื่อสะท้อนชีวิต          3(3-0-6)
  (Life Reflection through Media)
  ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเชื่อผ่านสื่อ
ที่นักศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ
  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  รู้ทันโลก           3(3-0-6)
  (World Society Awareness)
  สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรมในบรบิท
โลก สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
  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  ความเป็นไทย            3(2-2-5)
  (Thainess)
  เรยีนรูค้วามหมายของคำาว่า “ไทย”  เอกลกัษณ์และความเปน็ไทย  คา่นิยมแบบไทย  ความ
เชือ่ ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยท่ีสะท้อนความเปน็ไทยได้ชดัเจน   รวมถงึเข้าใจวัฒนธรรม

ไทยด้านต่างๆ อาทิ  มารยาท  การแต่งกาย  อาหาร  การละเล่น ความเป็นไทยในสายตาชาวโลก
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  Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai con-
ventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting Thai 
uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, foods, 
Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside.
                
RSU 148   ไทยในสื่อ                                                                                 3(2-2-5) 
  (Thai Dimension in Media)
  ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในส่ือ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา ความหมาย
และ ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ  เรียนรู้องค์ประกอบของสื่อ หน้าที่ของสื่อต่อสังคม ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ศึกษาการใช้ภาษา ค่านิยม และภาพสะท้อนผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การสื่อความคิดผ่านภาษาจากสื่อที่นักศึกษาสนใจ
  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 วัฒนธรรมวิจักษ์        3(2-2-5)
  (Cultural Appreciation)                                                  
  วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ความเชื่อความศรัทธา ศึกษา
ปรากฏการณ์รว่มสมยั โครงสรา้งและพลงัอำานาจของวัฒนธรรม ท้ังระดบัสงัคม ระดบัภมูภิาคและระดบัสากล 
เพ่ือหาแนวทางคงอยูก่ารสบืสานตอ่ยอดวัฒนธรรมแบบนำาสมยั สรา้งจติสำานกึ ตระหนักถึงความสำาคญัและ
เคารพการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
  Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contempo-
rary 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  ศิลปะการทำางานต่างวัฒนธรรม                                      3(2-2-5)
  (Arts of Working with Foreigners)
  ขอ้มลูสำาคญัในการทำางาน ท้ังในดา้นของคนไทยทีท่ำางานในตา่งแดน หรือคนไทยทีท่ำางาน
กับหนว่ยงานตา่งชาติในประเทศไทย เขา้ใจกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เรียนรูแ้นวโนม้อปุสงคข์อง
ตลาดแรงงาน ประเภทของหนว่ยงาน บรษิทัทีต้่องการพนกังานตา่งชาต ิจนเขา้ใจเทคนคิทีจ่ำาเปน็ในการทำางาน
กับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตของชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อห้ามและ

ข้อควรปฏิบัติ
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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 em-

ployees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, lifestyle 

of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.

  

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

  (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1) 

  ความเปน็มาและการกอ่ตัง้ของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรู้เบือ้งตน้เพ่ือการเตรียมตวั

ก่อนการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้คนในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น  ในส่วนของค่าใช้

จ่าย เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ที่พัก อาหารและมื้ออาหาร กิจกรรม บริการและการดูแล

ท่ีพึงได้รับระหว่างการเดินทาง ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เว็บไซต์พีทูเอสำาหรับศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม  แนวทางการเตรียม

ตัวก่อนการเดินทางอย่างถูกวิธี 

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

work; 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  วิถีอาเซียน 2        3(2-2-5)

  (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)   

  เป็นรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมและกิจกรรมท่ีจัดไว้เพ่ือให้บริการผ่านทางสมาคม P2A ผู้เรียน

ต้องลงทะเบียนและเข้ามีส่วนร่วมในการเดินทางข้ันต่ำาอย่างน้อย 10 วันเพ่ือเดินทางไปยัง 3 ประเทศเพ่ือน

บา้นในกลุม่อาเซยีน โดยการรบัรองของมหาวิทยาลยัสมาชกิในเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซยีน ผูเ้รยีนจะไดร่้วม

กิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม 

และความเชื่อของผู้คนในแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสงัคมอาเซยีน  เมือ่กลบัจากการเดินทางผูเ้รยีนตอ้งทำาการนำาเสนอประสบการณ์ผ่านการนำาเสนอและ

อภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเดินทาง

  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 
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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  ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์      3(2-2-5)   

   (Creativity in the Arts)

  พ้ืนฐานงานศลิปะทีส่ำาคญัในดา้นมนษุยศาสตร ์ทัศนศลิป ์สถาปตัยกรรม เพลง  และศลิปะ

การแสดง  สำารวจค่านยิมและความสนใจในการพัฒนางานศลิป ์และวัฒนธรรมจากทัว่โลก ศกึษารงูานศลิปะ

และสื่อที่หลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลป์ การเขียนบทวิจารณ์ 

และการจัดโครงการที่สร้างสรรค์

  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) กลุ่มที่ 5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

RSU 150        การจัดการเชิงสร้างสรรค์                                                             3(2-2-5)

                      (Creative Management)

                     แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิง

สังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจัดการเชิงสร้างสรรค์ การจัดการรูปแบบต่างๆ ผ่าน

กรณีศึกษา การวางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้

                      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       ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ                3(1-4-4)

  (Startup and Entrepreneurship Experiences)          

                      ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดั้งเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบัน

การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การออกแบบสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่ตนเอง

สนใจและทำาได้จริง กิจกรรมที่จำาเป็นสำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การจัดหาทุน

หรือผู้สนับสนุน
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  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   การคิดนอกกรอบ               3(2-2-5)

  (Lateral Thinking)

  ถอดรหัสคิด หลักการใหม่  แนวคิดใหม่  มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้ความ

รู้และการนำาเสนอความจริงในแนวใหม่ การสร้างทีมนักนวัตกรรมทางสังคมยุคใหม่  สร้างความกล้าหาญ

ในการตอบโจทย์ทางสังคมอย่างมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนวใหม่ สามารถ

นำาเสนอความรู้ใหม่ที่นำาไปใช้ได้จริงในชีวิต การทำางาน  และแบ่งปันหลักการและแนวคิดใหม่ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ เพื่อเผยแผ่ความรู้สู่สังคม

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

sion 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         ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์                                                               3(2-2-5)

                      (Lifestyle Entrepreneurship)

     กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต การ

เป็นผู้ประกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม

  Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. 

Personality Psychology. Social enterprise.

RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล    3(3-0-6)

  (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)

  การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี  สงัคม  เศรษฐกิจ  และการส่ือสาร  การประกอบการ  แนวคดิ

พื้นฐานทางเศรษศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  กลไกราคา  ตลาดผลผลิต  ตลาดปัจจัยการผลิต  โครงสร้างตลาด  

ปัจจัยการผลิต การผลิต  ต้นทุน  รายรับ  กำาไร  ภาษี  งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง  สถาบันการเงิน  

เงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ย  มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน  อัตราแลกเปลี่ยน  การลงทุน  การระดมทุน   

การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ  และปัญหาเศรษฐกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

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

basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market, 
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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)  กลุ่มที่ 6     รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   (Digital Media Literacy)

RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล       3(2-2-5)

  (Digital Media Literacy)

  นิยามความรอบรู้เรื่องสื่อดิจิทัล  ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและ

เครือ่งมือดจิทิลัในการสือ่สาร  การเขา้ถึง  การแลกเปลีย่น  การใชส้ือ่ดจิทิลัอย่างรูเ้ทา่ทันบนพ้ืนฐานของความ

รับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสาร ความคิดเชิงวิพากษ์ต่อกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นข้อโต้

แย้งเก่ียวกับความนา่เชือ่ถือของสารสนเทศ การประเมนิคณุคา่สารสนเทศจากสือ่ดจิทิลัเพ่ือประยุกตใ์ชอ้ย่าง

เหมาะสมในชีวิตประจำาวัน

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

nology, 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 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล      3(2-2-5)

  (Design and Production of Media)

  การสรา้งแนวคิดเพ่ือการผลติเน้ือหาผา่นสือ่ดจิทัิล  การวิเคราะห์กลุม่เปา้หมาย  การวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อดิจิทัล การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ

   Concept development for digital content; target audience analysis; production 

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

  7) กลุ่มที่ 7     หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)  

RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์       3(2-2-5)

  (Essence of Science)

  ศึกษาภาพรวมวิวัฒนาการวิทยาศาสตรจ์ากอดตีถึงปจัจุบนั กระตุน้ใหเ้กิดการตัง้สมมตฐิาน

เพื่อนำาไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาคำาตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานที่วางไว้ และเสนอแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต

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

on the formulated hypothesis, and propose possible future development.

RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข       3(2-2-5)

  (Healthy Life-Styles)

  กระบวนทัศนด้์านสขุภาวะ การรอบรูด้า้นสขุภาวการณ์เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก การดแูล

และการสรา้งเสรมิสขุภาวะท้ังทางดา้นรา่งกาย จติใจและจติวญิญาณแบบองคร์วม การใชย้า  ในชวีติประจำา

วัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  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 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)

  (Environmental –friendly Life)

  การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มท้ังระดบัชมุชนและระดบัโลก ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติ

มนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก การรับมือ การปรับตัว

สถานการณ์ของการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มท่ีวิกฤตในปจัจบุนั การนอ้มนำาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  ต่อการดำาเนินชีวิต

  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 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5)

  (Nutrition and Health Promotion)

  คำาจำากัดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่งประเภทและบทบาทของสาร

อาหารแต่ละชนิดและความสมัพันธ์กับการเกิดโรคตา่งๆ  ปริมาณความตอ้งการสารอาหารแตล่ะชนดิท่ีรา่งกาย

ควรได้รับในประจำาวัน ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความต้องการและการใช้พลังงาน ในแต่ละวัน พลังงาน

ที่ร่างกายต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกกำาลังกาย ภาวะทุพโภชนาการ การ

ควบคุมน้ำาหนักตัว ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิซึม โภชนาการในภาวะต่างๆ และ การใช้อาหารร่วมในการ

บำาบัดโรคต่าง ๆ  เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเชื้อโรคที่

ปนเปื้อนมาในอาหาร

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

nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass Index 
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(BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutritional status; 

exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several physio-

logical conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food sanitation, natural food 

toxins and food-borne diseases.

RSU 174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5)

      (Physical Body Design)

  รปูแบบและความหลากหลายของการฝกึดว้ยแรงตา้นเพ่ือการเสรมิสรา้งและกระชบักลา้ม

เน้ือ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและลดกระชับสัดส่วนของร่างกาย 

รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย 

  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) กลุ่มที่ 8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์   (RSU My-Style)

RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์        3(1-4-4)

  (RSU My-Style)

  การพฒันาตนเอง การคดิเชงิระบบ การคดิเชงิวิเคราะห์ เชงิวพิากษ ์ เชงิสงัเคราะห์และการ

คิดเชงิสรา้งสรรค ์การตัง้เปา้หมาย การวางแผนงาน การฝกึปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายการเรยีนรู ้จาก

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิต

                           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 นันทนาการ         3(2-2-5)

  (Recreation)

  รปูแบบแนวคิด และประโยชนข์องแตล่ะกิจกรรม เพ่ือนำาไปใชใ้หเ้หมาะสม สามารถออกแบบ

กิจกรรมเสรมิสรา้งประสบการณด้์านต่างๆ ประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแตล่ะสภาวการณ์

  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 การพัฒนาความสามารถพิเศษ       3(2-2-5)

  (Talents Development) 

  การพัฒนาความสามารถพิเศษ ในด้านการเป็นนักพูด พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักแสดง นักร้อง 

นักดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นักเต้น   เพื่อฝึกทักษะ ดึงศักยภาพ พรสวรรค์ สู่การเป็นมืออาชีพ 

      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 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง       3(2-2-5)

  (D.I.Y.)

  กลไกการทำางานของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา คิดค้นสิ่ง

ประดิษฐ์ใหม่ โดยการลงมือทำาให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แก้ไขเป็นเรื่องง่ายสามารถทำาได้ด้วยตนเอง

  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       คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย      3(2-2-5) 

  (Cross Generations in Aging Society) 

  การเตรียมตัวสำาหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของ

ประเทศไทย และสังคมโลก เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายที่สร้างโดย

องค์การอนามัยโลก ท่ีมุ่งเน้นในด้านสุขภาพกายและจิตท่ีดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว 

และการมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยและ

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต

  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 หมวดวิชาเฉพาะ  176 หน่วยกิต
  1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  73 หน่วยกิต
BIO 131 ชีววิทยาทั่วไป        3(3-0-6)
  (General Biology)
  อาหารและพลังงานสำาหรับการดำารงชีวิต การผสมผสานของร่างกายโครงสร้างและการ
ทำางานของเซลล์ การสืบทอดเผ่าพันธ์ุ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์
   Utilization and interactions of nutritional materials and energy for the survivals of 
organisms; structure and functions; plant and animal tissues; genetic mechanisms on hereditary 
transmissions; evolution; diversity of life; ecology; animal behavior.

BIO 132 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-2)
  (General Biology Laboratory)
  การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่ง
มีชีวิต การคัดเลือกตามธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำาจืด พฤติกรรมของสัตว์
  Use the light microscope; microscopic examinations of cells; plant tissues, animal 
tissues; cell divisions; genetics; diversity of life; laws of natural selection; freshwater ecosystem; 
animal behavior.

CHM 131 เคมีทั่วไป        3(3-0-6)
  (General Chemistry)
  ศกึษาคณุสมบตัทิางกายภาพของสสารและปรมิาณสมัพันธ์ตา่งๆ โครงสรา้งอะตอมสมบตัิ
ตามตารางธาตุ พันธะเคมี ทฤษฎีและคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
ศึกษาเทอร์โมไดนามิกส์เคมี
   A Study of properties of matter, structural chemistry, the atomic, periodic 
table, chemical bonding, gases, solids, liquids and solution, thermodynamics.

CHM 132 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1(0-3-2)
  (General Chemistry Laboratory)
  การทดลองเก่ียวกับปฏิกิริยาของไอออนบวกและไอออนลบ สมบัติของก๊าช การหา
มวลโมเลกุลโดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง ความเป็นกรดและด่าง และสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรต 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รีดักชั่น
  Experiment of cation and anion reactions, properties and preparation of gas, 
depression of freezing point of solution, pH and buffer solution, titration, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, oxidation-reduction reaction.
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PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      3(2-3-6)

  (Life Science Physics)

    หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตร์การเลื่อนตำาแหน่งและการหมุน พลศาสตร์การ

เลือ่นตำาแหนง่และการหมนุ งาน พลงังานและกำาลงัของร่างกาย คณุสมบติัความยืดหยุ่นของโครงกระดกูและ

เนือ้เย่ือ กลศาสตรแ์ละคณุสมบตัทิางกายภาพของของไหล ความรอ้นและอณุหพลศาสตร ์คลืน่เสยีงและการ

ได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์

นิวเคลียร์

  Units and measurements; kinematics of translational and rotational motion; dynamics 

of translational and rotational motion; work energy and power of the body; elastic properties of the 

skeleton and tissues; fluid mechanics and physical properties of fluids; heat and thermodynamics; 

sound waves and hearing; optics and optical instruments; elementary electricity and electronic; 

radiation physics; physics of nuclear medicine.

PMC 100 เภสัชวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6)

  (Introduction to Pharmacology) 

  ความหมาย แหล่งที่มา การจำาแนกประเภท กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยา วิธีการบริหารยา  

ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์  ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผล

ข้างเคียง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่าง ๆ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา และกลุ่มยาที่ใช้บ่อย

  Definition, drug sources, drug classifications, legal aspect of drug regulation, drug 

administration and regimen, pharmacokinetics, pharmacodynamics, indications contraindications, 

precautions, side effects, unwanted effects, drug interactions and common used drugs.

PSO 100   สรีรวิทยาพื้นฐาน       3(3-0-6)

  (Basic Physiology) 

  การทำางานและหน้าท่ีข้ันพ้ืนฐานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เซลล์ ระบบกล้ามเน้ือ 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์  

  Normal functions of living systems at all levels of integration; cell, muscle, nervous, 

cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, endocrine, and reproductive systems.

ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน       3(2-3-6)

  (Basic Anatomy)

  โครงสรา้งของรา่งกายมนษุย์  การจำาแนกระบบอวัยวะและเน้ือเย่ือ รวมถึงหนา้ท่ีของอวัยวะ

การเจริญเติบโต  การปรับ และการแปรรูป การชำารุด และการสร้าง ซ่อมแซม  ตลอดจนความก้าวหน้าในการ
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ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของร่างกาย  การศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรม  การผสมพันธุ์  การเจริญเติบโต  และการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ นับตั้งแต่ระบบผสมไข่จนถึงวัยชรา
  The course is principally provided for paramedical students. The students will obtain 
a general and practical knowledge of systemic human gross. General concepts of the relationship 
of structure to function are studied. Laboratory instruction includes adult cadaver dissected spec-
imens and models. 

MAT 132 แคลคูลัสเบื้องต้น               3 (3-0-9)  
   (Introductory Calculus)
   ศึกษาเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  กฎลูกโซ่ อนุพันธ์โดย
ปริยาย  อนุพันธ์อันดับสูง  การประยุกต์ของอนุพันธ์   การอินทิเกรต   เทคนิคการอินทิเกรตและการประยุกต์
   Study in limitation and continuation of function, derivative of function, chain rule, 
higher derivative  and application of delivative, integrade and its technique and application

SOC 112 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน                 3(3-0-6)
   (Psychology in Everyday Life)
   ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์   พัฒนาการมนุษย์ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมตลอดช่วงชีวิต  การคิด  การพัฒนาทัศนคติ  การเรียนรู้และการแก้ปัญหา  เชาวน์ ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาบคุลกิภาพ  การสรา้งความสมัพันธ์อนัดรีะหวา่งบคุคล  การเสรมิสรา้ง
แรงจูงใจในตนเองและการทำางาน   อารมณ์  ความเครียดและการบริหารความเครียด  การปรับตัว  และการ
จัดการกับพฤติกรรมเสี่ยง  สุขภาพจิต และ การสร้างชีวิตให้เป็นสุขโดยเน้นการนำาแนวคิด และหลักการทาง
จิตวิทยามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
   Study of basic human behaeviour, physical, mental and social development, how to 
think and attitude development with learning process and how to solve problems, intelligence and  
emotional intelligence, personalty, interpersonal relationship motivation to work, emotion,  tension 
and tension management, how to adjust for risk, unsafe behaeviour and mental health leading  to 
happy life by concept adjustment with psychology practice in daily life.

OPM 101        ทัศนมาตรศาสตร์เบื้องต้นและพื้นฐานปฏิบัติงานทางสายตา  3(3-0-6)
  (Introduction to Optometry and Basic Optometric Practice)
  ความหมาย ขอบเขต และขอ้จำากัดของวชิาทัศนมาตรศาสตร์ ประวัตศิาสตร์และพัฒนาการ
โดยสงัเขปของทศันมาตรศาสตรใ์นสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพของประเทศไทย ความเก่ียวข้องกับบคุลากรใน
ศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง สายตาปกต ิสายตาผดิปกต ิเครือ่งมอืท่ีใชใ้นการตรวจวดัสายตาผดิปกตแิละคดักรองเบือ้ง
ตน้ของผูท้ีม่ปีญัหาทางตา ทศันมาตรศาสตรป์ฐมภูม ิระบบบรกิารสาธารณสขุและการทำาเวชปฏบิตัทิศันมาตร

ศาสตร์ในประเทศไทย
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  Meaning, scope and including limitation of optometry, brief history and develop-

ment of optometry as one specialty in health sciences in Thailand and related health personnel, 

normal and abnormal vision, optometric instruments for refraction and screening of eye diseases, 

primary care optometry and healthcare system and optometric practice in Thailand.

OPM 201 กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ      3(2-3-6)

  (Ocular Anatomy)  

  พัฒนาการของตาและส่วนต่างๆของตามนุษย์ มหกายวิภาค โครงสร้าง การทำางาน และ

ความสมัพันธ์ของอวยัวะภายนอกและภายในตาท่ีเก่ียวการมองเห็นและการเพ่งของตา และ รวมท้ังการแสดง

ทางคลินิก 

  Development and gross  anatomy of structures of different  extra and intra-ocular 

parts  of  the  human  eye;  the function, relationship  of  the these tissues in seeing and gazing, 

including  clinical  application.

OPM 202 จุลกายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยาทางจักษุ    2(1-2-3)

  (Ocular Histology and Embryology)

  ส่วนประกอบต่างๆระดับเซลล์ของอวัยวะต่างๆของตามนุษย์  เนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง  และอวัยวะส่วนอื่น ๆที่เก่ียวข้องกับการมองเห็น   โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือดูรายละเอียด 

กระบวนการเจริญวัยของมนุษย์และการพัฒนาการของตาตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน จนเป็นตาโดยสมบูรณ์

  Microscopic cell structure, tissues and organ especially ocular tissue and visual 

pathways of  human being,  general principles embryology and development starting from con-

ception to an eye. 

OPM 205 สรีรวิทยาทางจักษุ        3(3-0-6)

            (Ocular Physiology)

  การทำางานของตา โดยเนน้สว่นประกอบทางเคม ีภาวะโมเลกุลทางเมตาบอลซิมึ การควบคมุ

สมดุลของเหลวและความดันของตา องค์ประกอบทางทัศนศาสตร์ของตา จอตา สรีรวิทยาของการมองเห็น 

และการเคลื่อนไหวของตา

  Study function of eye by emphasizing on chemical and molecular component 

concerning with metabolism, balance of intraocular fluid and intra-ocular pressure, optical system 

of eye and retinal physiology of vision and ocular movement.
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OPM 206 ชีวเคมีทางการแพทย์และจักษุวิทยา               2(2-0-4)

  (Medical and Ocular Biochemistry) 

  หลักการท่ัวไปของชีวเคมีทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาในร่างกาย และการมอง

เห็น ขบวนการทางชีวเคมีของการเกิดและการรักษาโรคตา รวมท้ังการวิเคราะห์ผลทางเคมีข้ันพ้ืนฐานจาก

ห้องปฏิบัติการ และอธิบายความสำาคัญทางคลินิก

  General principle of medical biochemistry of body reaction and vision, biochemical 

process of eye diseases and treatment including clinical analysis and interpretation of laboratory 

result.

OPM 207 ประสาทสรีรวิทยาทางสายตา                2(2-0-4) 

  (Neurophysiology of Vision) 

  ความรู้พ้ืนฐานของกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบประสาทเก่ียวกับการมองเห็นและ

สมองของมนุษย์ โดยเน้นศึกษาในการแปลผลของการเห็นแบบต่างๆและคุณภาพการเห็น 

  Basic knowledge of functional anatomy and physiological basis of the human 

neurological visual system and brain, with emphasis on interpretation of visual performance and 

quality of vision. 

OPM 208         ประสาทวิทยาศาสตร์        2(2-0-4)

            (Neuroscience)

  ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคของระบบประสาทและสมองของมนุษย์ในส่วนต่างๆ 

การทำาหน้าที่เบื้องต้นเก่ียวกับการมองเห็นของตา และการเคล่ือนไหวของตา โดยเน้นการวินิจฉัยความผิด

ปกติที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

  Basic knowledge of anatomy in different part of the human brain, with emphasis 

on how they related to vision and eye movement, emphasis on diagnosis of abnormalities in visual 

perception. 

OPM 210 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 1                  3(3-0-6)

                     (Geometric  Optic I)

   ลกัษณะและคุณสมบติัของแสง คลืน่ ความเรว็ ความยาวคลืน่ ความถ่ี ดชันกีารหกัเห ความ

สามารถของการรับและหักเหแสงของกระจก เลนส์ และปริซึม

  Property and behavior of light, wave, speed, wave length, frequency, refractive 

index, reflective phenomenon of mirrors, lens, and prism. 
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OPM 212  เศรษฐศาสตร์สังคมด้านทัศนมาตรศาสตร์             1(1-0-2)

  (Socio-economic Aspects of Optometry) 

  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเชื่อมโยงกับกับทัศนมาตรศาสตร์ 

ในการให้บริการผู้ที่มีสายตาผิดปกติ สายตาพิการ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขอบเขตการ

โฆษณาและการบริหารจัดการทางทัศนมาตรในด้านเศรษฐศาสตร์สังคม

  Fundamentals knowledge of  health economic, its relation to optometric care of 

ametropia, visual impairment, low income and disadvantageous groups, limitation of advertisement 

and management in optometric practice in socioeconomic aspects.

 

PAT 300 พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ     4(3-3-8)

  (Basic and Systemic Pathology) 

  กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของร่างกายระดับเซลล์เมื่อได้รับภยันตรายจาก

สาเหตตุา่งๆท้ังแบบเฉยีบพลนัและแบบเรือ้รงั รวมท้ังการตอบสนองของรา่งกายและเซลลต์อ่ภยันตรายนัน้ๆ 

ความผิดปกติของเซลล์ในการเจริญเติบโต พยาธิวิทยาของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการทำางานของระบบ

ต่างๆ 

  This course deals with the development of basic pathological changes following 

cell injuries from various causes.  The host response to injury and abnormality of cellular growth 

are concerned.  It will also emphasize on the alteration of morphology and function of the system 

affected.

OPM 301 ทัศนศาสตร์เชิงทฤษฎี                3(3-0-6)

  (Theoretical  Optometry ) 

  พัฒนาการของตาและการมองเหน็ ความผดิปกตขิองการมองเหน็  ความผดิปกตขิองสายตา

ชนดิตา่งๆ อาการแสดง   การมองเหน็ดว้ยตาสองขา้งพรอ้มกัน ความไมส่มดุลของการเคลือ่นไหวของตา รวม

การวิจัยประยุกต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา

  Study the nature of  eye and visual development, theories, course, symptoms, dis-

tributions  of abnormal refractive  status and binocular eye movement, their research applications 

in theory and practice to solve these problems.

MIC 304 จุลชีววิทยาทางจักษุ       4(3-3-8)

  (Ocular Microbiology) 

  ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส แบคทีเรีย รา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อตา  

ศึกษาการตอบสนองของเนื้อเย่ือเมื่อเกิดการติดเชื้อ และการป้องกันของตาต่อสิ่งแปลกปลอม  ศึกษาการ

ระบาดของสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารต้าน และทำาลายจุลชีพ รวมทั้งวิธีต่างๆ
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  Biology  of  viruses,  bacteria,  fungi,  and  other  organisms  which  infect  ocular  

tissues.  Host response to infections and epidemiology. Elementary idea about bacteriostatic, 

bactericidal agents, sterilization, pasteurization.

OPM 312 ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 1      3(3-0-6)

  (Ophthalmic Optics I)

  ทฤษฎีเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่างๆการออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุเลนส์สายตา ลักษณะ 

ทางกายภาพ วิธีการคำานวณเพื่อหาค่าก่อนนำามาใช้ทำาเลนส์แว่นตา ข้อบ่งใช้และวิธีนำาวัสดุแต่ละชนิดมาใช้ 

การเลือกแบบ การเลือกวัสดุให้เหมาะกับกำาลังของแว่น ข้อดีและข้อด้อยของเลนส์สายตาที่ชัดท่ีระยะเดียว 

หรือชัดได้ที่หลายระยะ ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อน ปริซึมและเลนส์สายตา เลนส์สายตากรองแสง รวม

ทั้งการประกอบเลนส์และกรอบแว่น

  Theories behind spectacle lenses and frames, their materials, types, advantages 

and disadvantages, how to calculating their power and prescribe spectacle including needs to 

manage customer in the optical set up, from counseling to delivering the spectacles design  and  

application  of  optical  characteristics  of ophthalmic  mono and  multifocal  lens  design,  ophthalmic  

prisms,  absorptive  lenses,  and  fitting  of  lenses  and  frames.      

OPM 317 นโยบายสาธารณสุขด้านทัศนมาตรศาสตร์      2(2-0-4)

  (Public Health Policy and Optometric Profession) 

  ความสำาคญัและหลกัการทัว่ไปของนโยบายเก่ียวกับสขุภาพ สำานกังานหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ กำาลังคนทางด้านสาธารณสุขทางตา อธิบายปัญหาการวางแผนและการดูแลอนามัยชุมชนและ

สังคม โดยเน้นการตรวจวัดสายตา แก้ปัญหาเกี่ยวกับสายตาอื่นๆและคัดกรองโรคตา เน้นความรู้เรื่องความ

หมายและขอบเขตของทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย การมีส่วนร่วมเรื่องการดูแลสุขภาพตาคนไทย เพื่อ

ให้ความรว่มมอืกับจกัษแุพทย์ พยาบาลจกัษ ุและบคุลากรสาธารณสขุทางตาอืน่ๆในโครงการปอ้งกันตาบอด

และส่งเสริมสุขภาพตา

  Importance, fundamentals and principles of public health, national policy of Ministry 

of Public Health, National Health Security Office, human resources in eye health, an overview of 

public and community health care in refraction and eye screening, roles of optometrist in Thai 

health care and participation in prevention of blindness and eye health promotion program with 

ophthalmologists, ophthalmic nurses and other eye health personnel.

OPM 318         กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์   2(2-0-4)

  (Legal and Ethics Professional Aspects of Optometry)

  ความรูท่ี้เก่ียวกับกฎหมาย และประเดน็ทางวชิาชพีเก่ียวกับทัศนมาตรศาสตร ์การตดัสนิใใน
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ขอบเขตของกฎหมาย และการปฏิบติัตนในกรอบของใบประกอบวิชาชพีโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร์ ความผดิ

ทางวิชาชีพและบทลงโทษในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้ป่วย การวิจัย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเก็บ

ค่าบริการในวิชาชีพ การประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีนำาไปสู่การปฏิบัติ และนำามาประยุกต์กับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 

  Concepts, principles, in optometric practice including legal responsibility in 

decision of patient  care,  mistakes, error, malpractice, state and social punishment in research 

and advertisement professional fee in the past and apply from theory to current practice.

OPM 319 ระบาดวิทยาและชีวสถิติของทัศนมาตรศาสตร์                            2(2-0-4)

  (Basic Epidemiology and Biostatistics in Optometry) 

  หลักการสถิติพ้ืนฐานทางทัศนมาตรศาสตร์ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถติเิชงิพรรณนา การนำาเสนอขอ้มลู การแจกแจงความน่าจะเปน็ ชว่งความเชือ่มัน่และการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การเปรยีบเทยีบขอ้มลู การทดสอบสหสมัพันธ์ การถดถอยเชงิเสน้อย่างงา่ยและ

พหุคณู การใชซ้อฟต์แวรท์างสถิติและการแปลผล การอา่นบทความวิจยัทางทัศนมาตรศาสตรท์ีใ่ชช้วีสถิติเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

   Basic statistical concepts presented with emphasis on their relevance to optome-

tric investigation, experimental design and statistical data analysis, descriptive statistics and data 

visualization, probability distribution and confidence interval, hypothesis testing and analysis of 

variance, comparison and correlation

  หลกัการของชวีสถิติทางสาธารณสขุ และทศันมาตรศาสตร ์โดยเนน้คำาศพัท์ทีเ่ก่ียวขอ้ง และ

ความสำาคัญของการนำามาใช้เพื่อแปลผลปรากฏการณ์ที่เกิด การใช้สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผล 

  Introduction of public health and optometric biostatistics, emphasis on academic 

words, their significant and application for interpretation of outcome, research and experiment.

OPM 320         ความรู้คู่คุณธรรม       1(1-0-2)

                      (Knowledge and Morality)

  ความคิดรวบยอดเชงิวสิยัทศัน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ

เรียนรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพและจิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจในหลัก

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

และรู้จักพึ่งตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตัวเอง อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

  Holistic concept of theory, practice, process and strategy in innovative ideas for 

learning and development of physical and mental health for achieving quality and dignity of life, 
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to understand political, socioeconomic, culture and local wisdom concept that lead to lifelong self 

support, continuing self learning and application of knowledge to practice.

OPM 404         จักษุเภสัชวิทยา        2(2-0-4) 

  (Ocular Pharmacology) 

  หลกัการใชย้าชนิดต่างๆ การเตรยีมและการบรรจยุาท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัและรกัษาโรคตา โดย

เฉพาะยาตาทีเ่ปน็ยาขัน้พ้ืนฐาน การเตรยีมยา การดดูซมึผา่นเข้าตา ผลทีม่ตีอ่ระบบสายตา และการมองเห็น 

โดยเฉพาะยาตาที่ใช้บ่อยๆ ได้แก่ยาปฏิชีวนะ ยาที่ผสมสเตียรอยด์ ยาชา และยาขยายม่านตา ยาที่ให้ความ

ชุ่มชื้นและหล่อลื่น ยาน้ำาตาเทียม สารที่ใช้ผสมกับยาหยอดตา ยาที่ใช้ในการผ่าตัด และผลข้างเคียงจากยา

ชนิดต่างๆที่เกิดในร่างกายและในตา

  Principle of the drug use in diagnosis and treatment of eye diseases especially 

common eye medication using in primary eye care, drug preparation and packaging, route of 

administration and absorption including preservative consideration, details of antibiotic, anti-inflam-

matory drug both in steroids and non-steroids form, anesthetic drop and injection, anti-glaucoma 

drug, pupillary dilating and constricting eye drop, tear film substitute wetting and lubricant, artificial 

tears, drug use in eye surgery; effects of systemic medications to visual system.

OPM 417 ทัศนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา              3(3-0-6)

  (Physiological Optics)

  ระบบสรรีวิทยาของการมองเห็น กลไกการมองเห็น  การเคลือ่นไหวของตาแบบตา่งๆ กลไก

การมองเห็นภาพสามมิติ การปรับสายตาในที่สว่างและมืด การเห็นสี การปรับและการแปลผลภาพ ระบบ

อัตโนมัติของการปรับตัวของตาและรูม่านตาการเพ่งของตาการควบคุมการเคล่ือนไหวแบบคอนเวอร์เจนซ์ 

แสคคาดิก และเพอร์ซูท  และความสัมพันธ์ของระบบ รีเฟลกซ์ ของตากับระบบการทรงตัวเวสติบู-ล่าร์ 

 Physiology of vision, mechanism of visual acuity, different kind of eye movement, depth 

perception and stereopsis, dual nature of photopic and scotopic vision, color vision, autonomic 

system in accommodation, pupillary reaction, ocular motility and binocular vision in vergence, 

saccadic and persuit movement, study of the eye reflex and vestibular reflex.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
คณะเทคนิคการแพทย์ Faculty Of Medical Technology

  2) วิชาชีพ   103 หน่วยกิต
OPM 211         ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 2                               3(3-0-6)
                    (Geometrical  Optic II)
  ศึกษาต่อเนื่องลักษณะ และคุณสมบัติของแสงและคลื่น ความเร็ว ความยาวคลื่นความถี่ 
ดัชนีการหักเห ความสามารถของการรับและหักเหแสงของกระจก รวมทั้งเลนส์ชนิดต่างๆ และปริซึม
  Continue study in background and property of light, wave and speed, wavelength, 
frequency, refractive index and reflective phenomenon of mirrors, lens and prisms.   

OPM 307         หลักและวิธีการประเมินทางกาย                        3(2-3-6)
  (Principles and Methods of Physical Assessment)
  หลักเบื้องต้นของการประวัติของโรค การตรวจทางกายภาพ โดยเน้น ศีรษะ ตา หู คอ จมูก 
และการตรวจระบบประสาทและสภาวะความสมัพันธ์ของสายตากับผลของการดแูลอาการเจบ็ปว่ยอืน่ๆ การ
วิเคราะหผ์ลทางเคมข้ัีนพ้ืนฐานจากหอ้งปฏิบตักิาร หลกัการปฐมพยาบาล สถานการณ์ฉกุเฉนิทางสายตา รวม
ถงึการทำาการช่วยฟืน้คืนชีพ การส่งตอ่ผูป้่วยใหก้บัผู้ใหบ้รกิารทางสุขภาพแตล่ะสาขาตามขอ้บ่งชี้ รวมทัง้การ
ประเมินทางกายของโรคที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
  Basic principle of interview techniques, health history taking and medical record 
docurnentation as applied to the optometric setting, including optometric and medical technol-
ogy, interview techniques for special populations, legal aspects of medical record and diffential 
diagnosis of visual symptoms, comprehensive health history, physical examination with emphasis 
on HEENT and neurological screening, and their relationship to eye health, medical management 
and interpretation of climical laboratory teat, criteria for referral, principle of  CPR and emergency 
office procedures.

OPM 309 ทัศนมาตรศาสตร์การอาชีพและการกีฬา                  3(3-0-6)
  (Occupational and Sport Optometry)
  ความรู้ทางทฤษฎีเก่ียวกับสายตาและแนวทางคัดกรองสายตาในการประกอบอาชีพและ
การเล่นกีฬา  มีความรู้เก่ียวกับการฝึกสายตาระดับพ้ืนฐาน และระดับประยุกต์ ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพ
ต่างๆและนักกีฬา เพื่อให้การประกอบอาชีพแต่ละประเภทและเล่นกีฬาได้ผล สัมฤทธิ์สูงสุด รวมทั้งมีความรู้
ท่ีจะตรวจคดักรอง วินิจฉยัเบือ้งตน้ โรคตาทีเ่กิดจากการทำางานและเลน่กีฬา สามารถดแูลรกัษาเบือ้งตน้ และ
ส่งต่อได้อย่างเหมาะสม นำาประสบการณ์มาอภิปรายร่วมกัน เป็นกรณีศึกษา
  Theoretical part of vision in occupation and sports, be able to perform guidelines 
in visual screening and knowledge in basic and advance for occupational training and sport in 
different kinds of workers and athletes for maximum visual performance including be able to perform 
screening, diagnosis , primary care and proper referral of simple eye diseases occurring during 

working and sport playing and bring experience to discuss as the cases study
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OPM 310         หลักการซักประวัติผู้รับบริการทางสายตา     3(2-3-6)

  (Clinical Interview and Health History Taking)

   หลกัเบือ้งตน้ของเทคนิคการซกัประวัตผิูม้ารบับรกิาร การถามขอ้มลูทางสขุภาพทัว่ไป และ

ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวกับตาและสายตา เทคนิคการซักประวัติผู้ป่วย กลุ่มพิเศษ ศึกษาคำาศัพท์ทางการแพทย์

และสายตาเพื่อทำาบันทึกทางการแพทย์และความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมาย  ความสามารถใน

การวินิจฉัยแยกโรคของอาการทางกาย และความผิดปกติทางสายตา

  Basic principle of history taking of customers in general and eye health, , health 

history taking in some special group, study of medical and optometric words particular attention 

to medical record of patient for legal benefit and be able to differential abnormal vital and visual 

symptom.

OPM 313 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 1     3(1-6-5)

  (Diagnostic Procedures I) 

  เทคนคิการตรวจสายตา ทฤษฎีและหลกัการประยุกต์ใช ้อปุกรณ์ตา่งๆ ในการตรวจวินจิฉยั 

วิธีการตรวจวินิจฉัย โดยเฉพาะการวินิจฉัยแยกโรคสายตาผิดปกติ และความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตา การ

ดูแลรักษาและการแปลผลที่เหมาะสม

  Techniques use in eye examination both in theory and applied practical part, various 

eye instruments and how to use in diagnosis of refractive error and muscle imbalance, and application 

for differential diagnosis including interpretation and treatment.

OPM 314 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์และประกอบแว่นตา  3(2-3-6)

  (Optical Workshop)

  หลกัการของเลนสส์ายตา  ปรซิมึ  และอปุกรณ์อืน่ ๆ   การทำาใหเ้ลนสเ์ปน็กลาง  การนำาเลนส์

เข้ากรอบ  และการปฏิบัติการอื่นๆ  เกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์

  Principles of ophthalmic lenses, prisms and instruments, likewise, it provides ex-

tensive hands on lens neutralization, frame adjustment and mechanical procedures such as bench 

work, edging and lens surfacing.

OPM 315         ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 2             3(3-0-6)

  (Ophthalmic Optics II)

  ทฤษฎีข้ันสูงเก่ียวกับวัสดุชนิดต่างๆ การออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุเลนส์สายตา 

ลักษณะ ทางกายภาพ วิธีการคำานวณเพ่ือหาค่าก่อนนำามาใช้ทำาเลนส์แว่นตา ข้อบ่งใช้และวิธีนำาวัสดุแต่ละ

ชนิดมาใช้ การเลือกแบบ การเลือกวัสดุให้เหมาะกับกำาลังของแว่น ข้อดีและข้อด้อยของเลนส์สายตาที่ชัดที่

ระยะเดียว หรือชัดได้ท่ีหลายระยะ ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อน ปริซึมและเลนส์สายตา เลนส์สายตากรองแสง
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  Advanced  theory of physical property of materials, types and design of spectacle 

lenses, how to calculate and how to prescribe spectacle, indication and selection of material to 

fit for power of eye glasses, advantages and disadvantages, adverse effect and complication of 

monofocal and multifocal lenses, prism and absorptive lenses.

OPM 316 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 2          3(1-6-5) 

  (Diagnostic Procedures II) 

  เทคนิคชั้นสูงของการตรวจสายตา ท้ังในการวินิจฉัย ทฤษฎีและหลักการประยุกต์ใช้อุป

การณ์ต่างๆเพ่ือการวินิจฉัยเก่ียวข้องกับการตรวจกล้ามเนื้อตาเพ่ือการใช้สายตาทั้งสองข้างพร้อมกัน การ

วินิจฉัยแยกโรค แปลผลที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลรักษา

  Advanced techniques use in refraction both in theory and applied practical part, 

various eye instruments in diagnosis of refractive error and muscle imbalance for binocular vision, 

how to use the instruments for differential diagnosis, interpretation and treatment.

OPM 321        การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา             3(3-0-6)

  (Binocular Vision and Ocular Motility)

  กลไกการมองเห็น การมองเหน็ด้วยตาทัง้สองขา้ง การเห็นภาพสามมติ ิรวมทัง้การเคลือ่นไหว

ของตาเพ่ือให้เกิดการมองเห็นตามวัตถุประสงค์ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ และความผดิปกตทิีท่ำาให้มองไมเ่หน็ทัง้สอง

ข้างพร้อมกัน

  Mechanism of vision, simultaneous perception, fusion, stereopsis and binocular 

movement causing binocular vision including it’s defect.

OPM 402 โรคตาส่วนหน้าและพยาธิวิทยา      3(3-0-6)

  (Ocular Diseases and Pathology – Anterior Segment)

  รายละเอยีดภาวะความผดิปกติ  อาการ อาการแสดง การวินิจฉยัโรค วินิจฉัยแยกโรค พยาธิ

วิทยาของโรค ความสัมพันธ์ของโรคในร่างกายที่มีผลต่อตา   และการแก้ไขโรคทางจักษุที่เกิดในตาส่วนหน้า 

และหลักในการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาส่วนหน้าที่ควรทราบ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสายตา

  Basic aspects of disease of anterior segment of eye and pathology with reference 

to specific entities relevant in optometry/ophthalmology of various eye part of anterior segment,  

sign and symptom with differential diagnosis, pathogenesis, pathophysiology, management in 

optometric aspect will and consultation.
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OPM 403 โรคตาส่วนหลังและพยาธิวิทยา      3(3-0-6)

  (Ocular Diseases and Pathology – Posterior Segment)

  รายละเอยีดภาวะความผดิปกติ  อาการ อาการแสดง การวินิจฉยัโรค วินิจฉัยแยกโรค พยาธิ

วิทยาของโรค ความสัมพันธ์ของโรคในร่างกายที่มีผลต่อตา   และการแก้ไขโรคทางจักษุที่เกิดในตาส่วนหลัง

และระบบประสาท หลักในการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาส่วนหน้าที่ควรทราบ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อ

สายตา

  Basic aspects of disease of posterior segment and neurological diseases of eye 

: pathology with reference to specific entities relevant in optometry/ophthalmology of various eye 

part of posterior segment,  sign and symptom with differential diagnosis, pathogenesis, pathophys-

iology, management in optometric aspect will and consultation.

OPM 405        เลนส์สัมผัส         3(2-3-6)

  (Contact Lens)         

  ประวัติ นิยาม และ ความรู้พื้นฐานของเลนส์สัมผัส ประเภทของเลนส์สัมผัส การประกอบ

เลนสส์มัผสั คำาศพัท์ กายวิภาคศาสตรแ์ละสรรีวิทยาของรา่งกายและของตาทีเ่ก่ียวขอ้งกับการใชเ้ลนสส์มัผสั 

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของเลนสส์มัผสัแต่ละชนดิ หลกัการเลอืก รวมท้ังความเหมาะสมของผูท้ีจ่ะใชเ้ลนสส์มัผสัแตล่ะ

ชนิด ข้อบ่งชี้ของการใช้เลนส์สัมผัสและข้อห้ามใช้ รวมทั้งการติดตามปัญหาผลข้างเคียง และผลแทรกซ้อน

หลังการใช้เลนส์สัมผัส ความรับผิดชอบของบุคลากรวิชาชีพทางสายตาระดับต่างๆ

  History, definition, theory and practice of contact lenses, terminology and different 

types, ocular atomy and physiology as it applies to contact lens wear, general principles of lens 

materials, lens design, lens optics, lens care systems, the pre-fitting examination, basic fitting 

principles, and aftercare problems as apply to contact lens practice.

OPM 406        คลินิกเลนส์สัมผัส         3(2-3-6)

            (Contact Lens Clinic)

  การดำาเนินการในคลินิกเลนส์สัมผัส โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีศึกษามา เพ่ือ

อธิบายการปรับแก้ไขสายตาผิดปกติชนิดพิเศษต่างๆ และในกลุ่มที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ป่วยกระจกตา

โป่ง เลนส์สำาหรับผู้ที่มีกระจกตาผิดปกติหลังการผ่าตัดการปรับแก้สายตาด้วยแสงเลเซอร์  และกลุ่มผู้ใช้

คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์เพื่อเสริมความงาม รวมทั้งเลนส์ตกแต่งรูปตาและใช้เป็นตาเทียม รวมทั้งมี

ความรู้เกี่ยวกับน้ำายาที่ใช้กับเลนส์สัมผัส ส่วนประกอบทางเคมี และสารที่ผสมเพื่อรักษาคุณสมบัติ

  Advances application of contact lenses by fitting and care of specialty contact lenses 

and more difficult cases including, correcting high astigmatism, presbyopic fitting, keratoconus, 

aphakic contact lens, orthokeratology, fitting infants and children, tinted and cosmetic lens, and 

other distorted corneas, haptic lenses, cosmetic shells, and prosthetic eyes including emphasis 
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on advantage and disadvantage of these special contact lens, indication and contraindication to 

use, how to select and make special contact lens, application technique, contact lens solution and 

care.

OPM 408         การมองเห็นและปัญหาเรื่องการเรียนรู้         3(3-0-6)

  (Visual Perception and Learning Disabilities)

   บทบาทและความรบัผดิชอบของนกัทศันมาตรในการวเิคราะห์และจดัการระบบการเรยีนรู้

ทางสายตา การฟื้นฟูสภาพ และให้คำาปรึกษาในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสายตา รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหาใน

การรับรู้  เรียนรู้ได้ยาก และมีปัญหาในการอ่านหนังสือ เน้นการทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง ครูผู้สอน และ

สาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Optometric’s role and responsibility of visual handicap education, overview of reha-

bilitative services and counseling in vision including associated other impairments including. Role 

in assessment and management of visual perception, learning disabilities and reading problems 

and how to communicate with parent, educators and other professionals will be emphasized.

OPM 410 การบำาบัดสายตาขั้นพื้นฐาน      3(2-3-6)

  (Basic Visual Therapy)

  วิธีการวินิจฉยั การพยากรณ์โรค การฝกึสายตาและกลา้มเนือ้ตาขัน้พ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขอาการ

ตาเหล ่และมคีวามผดิปกตใินการใชต้าสองขา้งพรอ้มกัน ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกับการฝกึสายตาและกลา้ม

เนื้อตาระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง 

  Diagnosis techniques, giving the prognosis, visual and orthoptic training to correct 

strabismus and promote binocular vision and apply simple to advance training for better vision and 

visual performance. 

OPM 412         การประเมินทางคลินิก                    3(2-3-6)

  (Clinical Assessment)

  ความต่อเนือ่งถึงความเชือ่มโยงเก่ียวกับการใชเ้หตผุลในการวินจิฉยัปญัหาทางสายตา การ

ออกแบบ แก้ไข การตรวจวินิจฉยัแยกโรคสำาหรบัความผิดปกตทิางสายตาชนดิตา่งๆและสภาวะความ สัมพันธ์

ของสายตากับการเจ็บป่วยอื่นๆ เพื่อบันทึกและสรุปผล 

   Concept of eye as an optical instrument and thereby covers various optical 

components of eye, types of refractive errors, clinical approach in diagnosis and management of 

various types of refractive errors   in  an institutional  setting  and  the  findings  are  analyzed  and  

evaluated  to  come  up  with  a  sound  diagnosis  and  management, students shall  be  assigned  

duties  in  an  open  clinic.
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OPM 413         สายตาเลือนรางและการฟื้นฟู     (3-0-6)  

  (Low Vision and Rehabilitation)

  นยิาม ความหมาย และเกณฑ์ของสายตาเลือนรางระดบัตา่งๆ  ระบาดวิทยาท่ีเก่ียวข้อง การ

วินิจฉัย วิธีและเทคนิคการตรวจประเมิน และการดูแลผู้ป่วยท่ีมีสายตาเลือนราง และการประยุกต์ใช้เคร่ือง

มือและอุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์ กฎหมายและสิทธิท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการฟ้ืนฟูสภาพสายตา คำา

แนะนำาเพ่ือเพ่ิมพูนคณุภาพชวิีตแก่ผูป้ว่ยและญาต ิแนวทางชว่ยเหลอืของสงัคมและชมุชนท้ังดา้นการศกึษา

และอาชีพ โดยเน้นให้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง 

  Definition, grade, epidemiology of low vision and relation between disorder, impair-

ment and handicapped, legal aspect and right for rehabilitation, special low vision examination, 

assessment. Management and prescribe optical, non-optical, and electronic devices, type and 

degree of magnification requirement, and how to counseling of low vision patient, parents, guard-

ians, relatives and community including associated other impairments. 

OPM 414         ทัศนมาตรศาสตร์ในเด็ก             3(3-0-6)

  (Pediatric Optometry)

  ความรูพ้ื้นฐานในการดูแลสายตาในเดก็ การเปลีย่นแปลงของสายตาตามวยั ความผดิปกติ

ในการใช้สองตาร่วมกัน ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพแบบสหวิทยาการและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมทั้ง

ศึกษาการใช้หลักการดูแลรักษาแบบพิเศษสำาหรับทารกและเด็กที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเก่ียวข้องกับสายตา 

เช่นเด็กที่มีความผิดปกติทางการอ่าน หรือการเรียนรู้  สามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมและส่ง

ต่อได้ 

  Basic knowledge and how to evaluate vision and taking holistic care for the infants and 

children with refractive error, abnormal binocular vision and children eye diseases in practical 

aspects of diagnosis, and management, also attention to children with dyslexia learning disability 

and cerebral palsy, be able to implement primary eye care and have proper referral.

OPM 415         ทัศนมาตรศาสตร์ในผู้สูงอายุ      3(3-0-6)

                      (Geriatric Optometry) 

  ความรู้พ้ืนฐาน และการประเมินสายตา ในการดูแลสายตาในผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง

ของสายตาตามวัย ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพแบบสหวิทยาการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้ผู้

สูงอายุมีคุณภาพสายตาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมากที่สุด 

  Fundamental knowledge of general and ocular physiological changes of aging, 

common geriatric systemic and ocular diseases, how to assess senior citizens’ vision and holistic 

clinical approach by using community resources for rehabilitation to patients, family and community.
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OPM 416 จักษุบำาบัดประยุกต์       3(3-0-6)

  Applied Ocular Therapeutics) 

  การฝึกปฏิบัติขั้นสูงโดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำาเนินงานในคลินิก เพื่อแก้ปัญหาให้

ผู้มีปัญหาสายตา  ทั้งการรักษาปกติและการรักษาพิเศษที่ต้องใช้การทดสอบในผู้ป่วยเพื่อการรักษา อุปกรณ์

การชว่ยเห็นและอปุกรณ์อืน่ๆ และนำาผลการค้นพบมาวิเคราะห์และประเมนิผล ซึง่จะตดิตามด้วยการสมัมนา

เพื่อลงมติในการวินิจฉัยเพื่อให้การรักษา

  Higher practice in eye clinic to solve problem of refractive errors in simple and 

complicated cases including simple sphere, cylinder, prism and special device of low visual aids 

and bring all the results to analyze and evaluate follow by seminar to achieve the final conclusion.

OPM 418        ปฏิบัติการคลินิกสายตาเบื้องต้น      3(1-6-5)

  (Introduction to Optometric Clinic) 

  การปฏิบตังิานในคลนิิกสายตา  ฝกึนกัศกึษาเปน็นกัวิทยาศาสตรส์ายตาและนกัทัศนมาตร

ที่ต้องเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ ความหมายของคลินิก การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เน้นความเที่ยงตรง  และ

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การมองเห็น  ขั้นตอนต่างๆ ในการซักประวัติ ตรวจวัดสายตา ตรวจตาอย่างเที่ยง

ตรง การนำาเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การจัดการคลินิกสายตาของภาครัฐและเอกชน 

  Practice in eye clinic as visual scientist and optometrist, training to certify license 

to practice,  meaning of clinic, clinical practice in visual analysis, history taking, optometric pro-

cedures as refraction, eye examination, case conference, discussion and patient care including 

optometric management in governmental and private clinic.

  

OPM 591        ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 1        8(0-28-14)

  (Internal Optometric Clinic Externship I)

  ปฏิบัติการในคลินิกสายตาภายในมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องจากวิชา OPM 494 ให้เกิดความ

ชำานาญในการตรวจวัดสายตา การวินิจฉัย และดูแลผู้รับบริการ เพื่อใช้สายตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

ทำารายงาน และการนำาเสนอรายงาน รวมถึงให้การส่งต่อผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสายตาและโรคตาได้

   Continue practicing optometric experience from OPM 494 in eye and vision clinic 

inside the hospital or  university’ facilities to achieve higher skills in  clinical examination, refraction, 

analysis for writing and presenting report for proper achieving highest visual utilities and referral 

as necessary.

OPM 592        ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 2        8(0-28-14)

  (Internal Optometric Clinic Externship II)

   ปฏิบัติการต่อเนื่องในคลินิกสายตาภายในมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องจากวิชา OPM 591 โดย
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เน้นการดแูลสขุภาพตาแบบองคร์วม นอกเหนือจากการแก้ไขปญัหาสายตา และการทำางานรว่มกันของตาทัง้

สองข้าง  

  Continue practicing optometric experience from OPM 591 for comprehensive eye 

care besides being capable in eye examination, refraction to solve visual problem and promote 

binocular vision. 

OPM 593        โครงการพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 1        2(0-6-3)

  (Special Project: Optometric Research I)

  หลักการในการทำาวิจัย เขียนโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย และ

เปรียบเทียบกับผลการวิจัยท่ีเคยทำามาก่อน และเขียนผลงานวิจัยเพ่ือทำาการลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

  Principle of research, starting how to write the protocol, get the sample size, collect 

data or samples, analyze the result and conclude  to compare their results to other researches.

 

OPM 594       โครงงานพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 2    2(0-6-3)

  (Special Project: Optometric Research II)

  ทำาการทำาวิจยั โดยเริม่ตน้จากเขยีนโครงการวิจยัทางทศันมาตรศาสตร ์เก็บขอ้มลู วเิคราะห์

ข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการวิจัย เขียนผลงานวิจัย และเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่เคยมี

ผู้ทำามาก่อน เพื่อการนำาเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

  Starting optometric research by designing the protocol, get the sample size, collect 

data or samples, analyze the result by using the related statistics for discussion and  comparing 

their results to other researchers then conclusion and put to publication in scientific journal.

OPM 691        ปฏิบัติการทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก      10(0-35-18)

  (External Optometric Clinic Externship)

  ปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ทางคลินิกชั้นสูงเป็นกลุ่มเล็กๆ ในสถานพยาบาลหรือโรง

พยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์ทางคลินิกขั้นสูง เช่นคลินิกเลนส์สัมผัส สายตาผิดปกติใน

เด็ก หรือคลินิกกล้ามเน้ือตา นำามาเป็นกรณีศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและประสบการณ์ทางคลินิก 

เพ่ือความมั่นใจ ในการวินิจฉัยและรักษา เป็นวิธีการเพ่ือได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากที่เรียนมาใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมตัวสู่การเป็นมืออาชีพในการสอน ฝึกอบรม และทำางานในทุกสาขาของทัศนมาตรศาสตร์

   A case-based, small  group  learning  approach  in external clinic outside university 

facilities to  address  the  diagnosis  and  management  of  special clinical  problems as contact 

lens and pediatric strabismus clinic, interactive  conference facilitated  by  both  clinical  and  basic  

science  faculty to  develop  independent,  self directed  learning  and  clinical  problem  solving  

skills. The  objective  of  externship is  to  present  materials  essential  to  the  student’s  academic  
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studies  not  otherwise  covered  in  the  curriculum  or  to re-emphasize  materials  in  wider  context  

consistent  with   the  level  of  professional  training,  including  case demonstration, problems 

discussion and   reports.

OPM 692        ปฏิบัติการเสริมทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก     10(0-35-18)

  (Extension Optometric Clinic Externship) 

  ปฏิบติัการทัศนมาตรศาสตรท์างคลนิิกท่ีสถานพยาบาล หรอืสถานบรกิารในชมุชน  องคก์าร

บรหิารสขุภาพสว่นทอ้งถ่ิน หรอืสถานประกอบการของโรงงานอตุสาหกรรม ศนูย์การกีฬา เพ่ือทราบมาตรฐาน

และความต้องการทางสายตาของงานแต่ละประเภท วิเคราะห์งานที่ต้องการสายตาในแบบพิเศษ ทราบ

อันตรายจากงานแต่ละชนิดและวิธีป้องกัน รวมท้ังดูแลรักษา ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพ่ือใช้สายตาให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ

  General aspects of clinical optometry in community, local administrative health 

service and occupational optometric services, sport vision to obtain visual standards and demand 

in various job, task analyzing method, recognized occupational hazards remedial aspects through 

classroom sessions and field visit to achieve the maximum vision and quality of lives. 

  3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

   เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
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รายชื่ออาจารย์
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21. อดีุลัย์   บุญเฉัลัิมชัย

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์รังสิิติ	

	 วท.ม.	(อณููชีีววิทย์า)	มหาวิทย์าลััย์ศรีนิครินิทรวิโรฒ	

22. วรางคณา  เลั็กตระกูลั

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั		

	 วท.ม.	(นิิติิวิทย์าศาสิติร์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั		

23. ดีร.สุุดีาภรณ์   เก�งการ

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั	

	 วท.ม.	(อาย์ุรศาสิติร์เขติร้อนิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 ปร.ด.	(อาย์ุรศาสิติร์เขติร้อนิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

24. อุษณี   ทรัพย์เจริญกุลั

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั	

	 วท.ม.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั	

25. ศิริพร  โควบุตร

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์รังสิิติ

	 วท.ม.	(สิาธารณูสิุขศาสิติร์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

26. อัญชลัี    ต�นสุมบูรณ์

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ม.	(วิทย์าศาสิติร์การแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์	

	 มหาวิทย์าลััย์

27. ผศ.ดีร.แจนจุรีย์   เนตรสุว�าง

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ม.	(จุุลัชีีววิทย์าทางการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์	

	 มหาวิทย์าลััย์

	 ปร.ด.	(วิทย์าภูมิคุ้มกันิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

28. ผศ.ดีร.ปรียาภรณ์   โมนะตระกูลั ศรีเพียร

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 วท.ม.	(อาย์ุรศาสิติร์เขติร้อนิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 ปร.ด.	(อาย์ุรศาสิติร์เขติร้อนิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

29. ดีร.อภิชัย  ศรีเพียร

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 วท.ม.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 ปร.ด.	(จุุลัชีีววิทย์าการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั	

30. ดีร.จตุรวัฒน์   ปวีณวงศ์ชัย

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ม.	(วิทย์าศาสิติร์โลัหิติวิทย์าคลัินิิก)	จุุฬาลังกรณู์	

	 มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ด.	(ชีีวเวชีศาสิติร์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

31. ดีร.สุัณห์สุิรี  เมืองมาลัย์

	 หัวหนิ้าสิาขาวิชีาเทคนิิคการแพทย์์

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์เชีีย์งใหม่

	 วท.ม.	(ชีีวเคมี)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 ปร.ด.	(วิทย์าภูมิคุ้มกันิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

32. เฉัลัิมพลั  แก�วใจ

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ม.	(อาย์ุรศาติร์เขติร้อนิ)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

33 .นราวัลัลัภ์    แก�วทวี

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ม.	(วิทย์าศาสิติร์โลัหิติวิทย์าคลัินิิก)	จุุฬาลังกรณู์	

	 มหาวิทย์าลััย์

34.	 พรทิพย์์			เพลัินิศิลัป์

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	จุุฬาลังกรณู์มหาวิทย์าลััย์

	 วท.ม.	(วิทย์าศาสิติร์โลัหิติวิทย์าคลัินิิก)	จุุฬาลังกรณู์	

	 มหาวิทย์าลััย์
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35. ดีร.สุมพลั    แพรพันธิ์

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์เชีีย์งใหม่

	 วท.ม.	(ชีีวเคมี)	มหาวิทย์าลััย์เชีีย์งใหม่

	 ปร.ด.	(ชีีวเคมี)	มหาวิทย์าลััย์เชีีย์งใหม่

36. สุุวิทย์   คลั�องทะเลั

	 วท.บ.	(เทคนิิคการแพทย์์)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

	 วท.ม.	(ชีีวเคมี)	มหาวิทย์าลััย์มหิดลั

37. ดีร.นิตติยา   ชาวชายโขง

	 วท.บ.(เทคนิิคการแพทย์์)มหาวิทย์าลััย์รังสิิติ

	 ปร.ด.(อณููชีีววิทย์า)	มหาวิทย์าศรีนิครินิทรวิโรฒ


