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สถาบััน Gen.Ed
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หมวดศึกษาทั่วไป
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หลัักสููตรหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
โครงสร้้างหลัักสููตรหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
		

		

1. จำำ�นวนหน่่วยกิิต		
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
30
หน่่วยกิิต
		 2. โครงสร้้างหลัักสููตร		
2.1 หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30
หน่่วยกิิต
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไปแบ่่งโครงสร้้างหลัักสููตรออกเป็็น 8 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 และกลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม            15
หน่่วยกิิต
แบ่่งเป็็น
กลุ่่�มที่่� 1 อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity) 3
หน่่วยกิิต
                    กลุ่่�มที่่� 2 ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร                   12   หน่่วยกิิต
   (Internationalization and Communication)
โดยกลุ่่�มที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�
                           กลุ่่�มที่่� 2.1 กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language)   6    หน่่วยกิิต
                          กลุ่่�มที่่� 2.2 กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ 
(International Language and International Experience)  6  หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่�  8 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม                15 หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะ
เลืือกวิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
           กลุ่่�มที่่� 3   ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
        
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่่�มที่่� 4 ศิิลปะและวััฒนธรรม
       
(Arts and Culture)
กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม  
           
       
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่่�มที่่� 6 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
(Digital Media Literacy)
กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
   
(Essence of Science)
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กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์
                     
(RSU My-Style)
		1)   กลุ่่�มที่่� 1     อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)
      นัักศึึกษาจะต้้องเรีียนกลุ่่�มวิิชา RSU Identity จำำ�นวน  3   หน่่วยกิิต นัักศึึกษาจะต้้อง
เรีียนวิิชาสัังคมธรรมาธิิปไตย  2 หน่่วยกิิต   และเลืือกเรีียนรายวิิชาอีีก 1 หน่่วยกิิต ดัังนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
RSU 111
RSU 112

สัังคมธรรมาธิิปไตย
(Social Dharmacracy)
กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
(Sports for Health)

2(2-0-4)
1(0-2-1)

		2)  กลุ่่�มที่่� 2    ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร  
       (Internationalization and Communication)
          รายวิิชาภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานที่่�นัักศึึกษาจะต้้องเรีียน ดัังนี้้�
กรณีีที่่� 1 นัักศึึกษาที่่�มีีทักั ษะทางภาษาอัังกฤษระดัับมัธั ยมศึึกษาต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่ม� หาวิิทยาลััย
กำำ�หนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ 0-20 คะแนน หรืือ ไม่่มีีผลคะแนน
O-NET หรืือเกรดเฉลี่่�ยรวมภาษา ต่่างประเทศ ต่ำำ��กว่่า 3.00) จะต้้องเรีียนวิิชา ENL 124 : ปรัับพื้้�นฐาน
ภาษาอัังกฤษ (English Bridging) และสอบผ่่านได้้สััญลัักษณ์์ S (Satisfactory) ก่่อน จึึงสามารถเรีียน
รายวิิชาภาษาอัังกฤษอื่่�นๆ ตามกรณีีที่่�2 อย่่างไรก็็ตาม วิิชานี้้�เทีียบเท่่า  3 หน่่วยกิิต แต่่ไม่่นัับรวมกัับ
จำำ�นวนหน่่วยกิิตในโครงสร้้างหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
กรณีีที่่�   2    นัักศึึกษาที่่�มีีทัักษะภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ผลคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ 21 คะแนนขึ้้�นไป หรืือเกรดเฉลี่่�ยรวมภาษาต่่างประเทศ 
มากกว่่า 3.00 ขึ้้�นไป) สามารถเริ่่�มเรีียน ENL 125: ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก (English for Global
Exploration) หลัังจากนั้้�น จึึงสามารถเรีียนวิิชา ENL126 :ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การ
บัันเทิิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนี้้�
ยัังสามารถเลืือกเรีียนภาษาอัังกฤษในระดัับสููง คืือ ENL 127: ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน (English at
Work)   ENL 128: การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ (Presentations in English) และ ENL 129:
ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม (English for Meetings) ได้้
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2.1)    กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language)    
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
ENL 124

ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ
(English Bridging)
ENL 125      ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
(English for Global Exploration )
ENL 126 ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design)

3(2-2-5)              
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2)    กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ 
(International Language and International Experience)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
ENL 127

ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน   
(English at Work)
ENL 128 การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ
(Presentations in English)
ENL 129     ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม
(English for Meetings)
ENL 130 ภาษาอัังกฤษเชิิงธุุรกิิจ 
   
(Business English)
THA 126 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
(Thai Language for Communication)
RSU 127 ลุุยโลกอิินเตอร์์
(Intercultural Communication)
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
(Intercultural Communication in Thai Community)
RSU 129 สู่่�โลกกว้้าง
                                                                             
(Intercultural Communication in World Community)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-35-18)
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JPN 101
JPN 102
JPN 110
CHN 101
CHN 102
CHN 110  
FRN 101    
FRN 102
FRN 110
ISL 111  
ISL 112   
ISL 113  
KOR 101
KOR 102
KOR 110

ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
(Japanese for Everyday Communication I)
ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
(Japanese for Everyday Communication II)
ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสาร
(Japanese Language and Culture for Communication)
ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
ภาษาและวััฒนธรรมจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
(Chinese Language and Culture for Communication)
ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1                        
(French for Beginners I)     
ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 2
(French for Beginners II)
ภาษาและวััฒนธรรมฝรั่่�งเศสเพื่่�อการสื่่�อสาร
(French Language and Culture for Communication)
ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
(Arabic  for Everyday Communication I)
ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                                     
(Arabic for Everyday Communication II)
ภาษาอาหรัับและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิม
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
(Korean for Everyday Communication I)
ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
(Korean for Everyday Communication II)
ภาษาและวััฒนธรรมเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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RUS 101

ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
(Russian for Beginners)
RUS 102 ภาษารััสเซีียในชีีวิิตประจำำ�วััน
(Russian for Daily Life)
RUS 110 ภาษาและวััฒนธรรมรััสเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)
SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
(Spanish  for Everyday Communication II)
SPN 110 ภาษาและวััฒนธรรมสเปนเพื่่�อการสื่่�อสาร
  
(Spanish Language and Culture for Communication)
GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
(German for Everyday Communication I)
GER 122 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                  
         
(German for Everyday Communication II)
GER 110 ภาษาและวััฒนธรรมเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสาร            
               (German Language and Culture for Communication)
SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1                   
(Swedish for Everyday Communication I)
SWD 122 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                  
(Swedish for Everyday Communication II)
SWD 110 ภาษาและวััฒนธรรมสวีีเดนเพื่่�อการสื่่�อสาร            
(Swedish Language and Culture for Communication)
VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1                
(Vietnamese for Everyday Communication I)
VTN 102 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2               
(Vietnamese for Everyday Communication II)
VTN 110 ภาษาและวััฒนธรรมเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสาร            
(Vietnamese Language and Culture for Communication)

3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
  
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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MLY 101

ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1           
(Malay for Everyday Communication I)
MLY 102 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                 
(Malay for Everyday Communication II)
MLY 110 ภาษาและวััฒนธรรมมลายููเพื่่�อการสื่่�อสาร            
(Malay Language and Culture for Communication)
BHS 101 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1     
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
BHS 102 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
BHS 110 ภาษาและวััฒนธรรมอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร            
(Indonesia Language and Culture for Communication)
LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1                      
(Lao for Everyday Communication I)
LAO 102 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                      
(Lao for Everyday Communication Uses II)
LAO 110 ภาษาและวััฒนธรรมลาวเพื่่�อการสื่่�อสาร            
(Lao Language and Culture for Communication)
BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1                      
(Burmese for Everyday Communication I)
BRM 122 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                      
(Burmese for Everyday Communication II)
BRM 110 ภาษาและวััฒนธรรมพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสาร            
(Burmese Language and Culture for Communication)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

		3) กลุ่่�มที่่� 3     ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(Leadership and Social Responsibility)
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือกวิิชาได้้
ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
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RSU 130
RSU 131
RSU 132
RSU 133
RSU 134
RSU 135

ศาสตร์์แห่่งรััก  
(Science of Love )
ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
(Leadership for Changes)
การรู้้�เท่่าทัันการคอร์์รััปชั่่�น
(Corruption Literacy)
ศาสตร์์พระราชา
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
กฎหมายต้้องรู้้�
(Legal Awareness)
การออกแบบชีีวิิตและสัังคมแห่่งความสุุข                                       
(Happy Life and Society Design)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

		4) กลุ่่�มที่่� 4     ศิิลปะและวััฒนธรรม
(Arts and Culture)			
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือก
วิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
RSU 140    ชีีวิิตในต่่างแดนกัับการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
          3(0-35-18)
                    (Intercultural Communication through Overseas Experiences)
RSU 141    สััมมนาประสบการณ์์ต่่างแดน             
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
RSU 142     ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
                   (Sciences and Arts of Living)
RSU 143     ปทุุมธานีีศึึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
RSU 144    คนต้้นแบบ        
3(3-0-6)
(Idol Studies)
RSU 145     สื่่�อสะท้้อนชีีวิิต    
3(3-0-6)
(Life Reflection Through Media)
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RSU 146     รู้้�ทัันโลก    
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
RSU 147   ความเป็็นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
RSU 148     ไทยในสื่่�อ  
3(2-2-5)
(Thai Dimensions in Media)
RSU 149 วััฒนธรรมวิิจัักษ์์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)  
RSU 240    ศิิลปะการทำำ�งานต่่างวััฒนธรรม                                    
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
RSU 241   วิิถีีอาเซีียน 1                            
3(2-2-5)                                            
                  (Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 )
RSU 242 วิิถีีอาเซีียน 2                     
3(2-2-5)                  
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2 )
RSU 243 ความสร้้างสรรค์์ในงานศิิลป์์
3(2-2-5)   
(Creativity in the Arts)
		
5) กลุ่่�มที่่� 5     ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม  
         (Innovative Entrepreneurship)			
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือก
วิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
RSU 150
RSU 151
RSU 152
RSU 153

การจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative Management)
ประสบการณ์์จากการสตาร์์ทอััพและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
การคิิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking)
ผู้้�ประกอบการไลฟ์์สไตล์์
(Lifestyle Entrepreneurship)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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RSU 154
RSU 155

แนวคิิดการประกอบการในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล                                          3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
งานออนไลน์์ระดัับโลก  
3(2-2-5)
(Global Online Job)

		6) กลุ่่�มที่่� 6     รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
             (Digital Media Literacy)			
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�ม 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือกวิิชา
ได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
RSU 160
RSU 161
RSU 162
RSU 163

รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
(Digital Media Literacy)
การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล
(Design and Production of Media)
รู้้�เท่่าทัันการลงทุุนในยุุคดิิจิิทััล
(Investment Literacy in the Digital Age)
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคสื่่�อดิิจิิทััล  
(Toward Digital Media Transformation)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

		7) กลุ่่�มที่่� 7     หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
(Essence of Science)			
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือก
วิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
RSU 170
RSU 171

หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
(Essence of Science)  
วิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข
(Healthy Life-Styles)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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RSU 172

ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
(Environment -friendly Life)
RSU 173 โภชนาการสร้้างเสริิมสุุขภาพ 
(Nutrition and Health Promotion)
RSU174   การออกแบบสรีีระ
   
(Physical Body Design)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

8)   กลุ่่�มที่่� 8     อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์
                    (RSU My-Style)			
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือก
วิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
RSU 180

รัังสิิตมาย-สไตล์์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
RSU 181 นัันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
RSU 182 การพััฒนาความสามารถพิิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
RSU 183      การปฏิิบััติิงานช่่างด้้วยตนเอง
   
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
RSU 184     คนต่่างรุ่่�นในสัังคมสููงวััย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
RSU 185 ทัักษะเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างมืืออาชีีพ                                                      3(2-2-5)
(Information Technology Skills for Professionals)
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3. แสดงแผนการศึึกษา
ไม่่มีี
   4. คำำ�อธิิบายรายวิิชา
   4.1 หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
1) กลุ่่�มที่่� 1     อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย                               
                              (RSU Identity)
RSU 111 สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
       
ความหมายของสัังคมธรรมาธิิปไตย สัังคมที่่�เป็็นธรรม ความเสมอภาค เสรีีภาพ หลัักธร
รมาภิิบาล คุุณธรรมจริิยธรรม จิิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตย  การตระหนััก
ในสิิทธิิ หน้้าที่่ข� องพลเมืือง การใช้้ชีีวิติ ร่่วมกัับผู้้�อื่น่� และการร่่วมพััฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง
สัังคม
Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance;
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others.
Social development in terms of economy, politics, society.   
RSU 112

กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
ความสำำ�คััญของสุุขภาพและสมรรถภาพร่่างกาย ศาสตร์์พื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกาย
การดููแลน้ำำ��หนัักตัวั ให้้เหมาะสม มีีทัักษะในการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา ด้้วยกิิจกรรมกีีฬาตามความ
สนใจหนึ่่�งชนิิดกีีฬา จากหลากหลายชนิิดกีีฬาที่่�เปิิดโอกาสให้้เลืือก สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นกิิจกรรมการ
ออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพสมรรถภาพและนัันทนาการ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของการมีีลีีลาชีีวิิตที่่�ดีี   เน้้นการ
ปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดีีในการออกกำำ�ลัังกาย
Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control
for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several
sports provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising
for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with activities.
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		2) กลุ่่�มที่่� 2     ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร
              (Internationalization and Communication)
นัักศึึกษาจะต้้องเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษจาก 2.1 จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต และให้้เลืือกเรีียนอีีก 6 หน่่วยกิิต
จากรายวิิชา 2.2
		
				2.1)   กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ  
ENL 124   ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ
              
3(2-2-5)              
(English Bridging)
			 เงื่่�อนไขรายวิิชา : เป็็นรายวิิชาเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีทัักษะทางภาษา		
			อัังกฤษต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ภาษาอัังกฤษเพื่่อ� ปรัับพื้้น� ฐานให้้นักั ศึึกษามีีความรู้้�และความพร้้อมตามเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�  มหาวิิทยาลััยรัังสิิตกำำ�หนดในการเรีียนวิิชานี้้� ก่่อนเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษในกลุ่่�มวิิชาหลััก ประกอบ
ด้้วยการฟัังบทสนทนาและข้้อมููลที่่�ใช้้สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน คำำ�ศััพท์์
โครงสร้้างไวยากรณ์์ หน้้าที่่�ทางภาษา การอ่่านข้้อความขนาดสั้้�น และการเขีียนภาษาอัังกฤษระดัับ
ย่่อหน้้า
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.
ENL 125        ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก                          
3(2-2-5)
   
(English for Global Exploration)
				วิิชาบัังคัับก่่อน : นัักศึึกษาต้้องสอบผ่่าน ENL 124 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับฐาน หรืือมีี		
				ทัักษะภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้เรีียน ENL 125
ทัักษะภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารที่่�ฝึึกแบบพหุุทัักษะ กลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�ภาษา การฝึึกฟััง พููด อ่่าน
และเขีียนในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication
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ENL 126     ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ          3(2-2-5)
        
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
การฟััง พููด อ่่านและเขีียนภาษาอัังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่่�ยวกัับนวััตกรรม
ในโลกสมััยใหม่่ กิิจกรรมบัันเทิิง ละคร ดนตรีีและการออกแบบอาคารสถานที่่ ส
� ถาปััตยกรรม ความงาม
และสุุขภาพ  สำำ�นวนภาษาตามบริิบทของบทความ ข้้อมููล คำำ�บรรยาย การเล่่าเรื่อ่� ง โฆษณา สื่่อ� สิ่่�งพิิมพ์์
และข้้อมููลในอิินเทอร์์เน็็ต การใช้้ภาษาในการร่่วมสนทนา อภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น
Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures
about innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures
as well as beauty and health. English expressions and vocabulary in context of articles,
information, description, narration, adverts, mass media and information from the Internet.  
Converse, discuss, and give opinions in English.
		2.2)  กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
ENL 127

ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน   
3(2-2-5)
(English at Work)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
ศััพท์์ สำำ�นวน และ การใช้้ภาษาอัังกฤษที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานในบริิบทนานาชาติิการใช้้
ทัักษะทั้้�งด้้านการฟัังพููดอ่่าน และเขีียนเพื่่อ� ติิดต่่อทั้้�งในและนอกหน่่วยงาน ฝึึกการสื่่อ� สารในการทำำ�งาน
 การติิดต่่อนััดหมาย การสนทนา แสดงความเห็็นในเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวกัับงาน การอ่่านการฟัังการบรรยายย่่อ
ลืืมและนำำ�เสนอความเห็็นในที่่�ประชุุม
Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function
in multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate
in and outside organizations.  Practices in communication in diverse contexts using technology and personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making
appointments and arrangements for meetings. Discussions on issues related to their work.
Listening to briefings, taking notes and report in writing and orally.
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ENL 128

การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
ภาษาและกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอ  ลัักษณะของการนำำ�เสนอผลงานที่่�ดีี การวางแผนและ
การนำำ�เสนอผลงาน การเตรีียมการโดยการหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ฟัังและเรื่่อ� งที่่�จะนำำ�เสนอ การเรีียงลำำ�ดัับ
เนื้้�อหาที่่�จะนำำ�เสนอ กลวิิธีีในการนำำ�เสนอผลงานโดยใช้้ภาษาและท่่าทางที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของ
การนำำ�เสนอและใช้้เทคโนโลยีีช่่วย การประเมิินการนำำ�เสนอผลงานของตััวเองและกลวิิธีีในการตรวจ
สอบความก้้าวหน้้า เพื่่�อพััฒนาความสามารถในการนำำ�เสนอผลงานของตน
Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an
effective presentation.  Planning and delivering presentations. Researching for information
about the audience and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies
in delivering a presentation using contextually appropriate verbal and non-verbal language
and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering
presentations.
ENL 129

ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
ภาษาและกลวิิธีีสำำ�หรัับการเข้้าประชุุม ลัักษณะของผู้้�เข้้าประชุุมที่่�ดีี ทักั ษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
การเข้้าประชุุม ฝึึกทัักษะการฟััง การอ่่าน และการจดประเด็็น การนำำ�เสนอความคิิดเห็็นและข้้อโต้้แย้้ง
การฝึึกการเข้้าประชุุมในสถานการณ์์เสมืือนจริิง
Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good
participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking.
Presenting arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.  
ENL 130
   

ภาษาอัังกฤษเชิิงธุุรกิิจ 
3(2-2-5)
(Business English)
คำำ�ศััพท์กา
์ รสื่่อ� สารทางธุุรกิิจและทัักษะภาษาอัังกฤษอย่่างเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ     
การสื่่อ� สารที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร ซัักซ้อ้ มบทบาทในการร้้องขออย่่างสุุภาพและการโต้้แย้้ง การสื่่อ� สาร
ข้้ามวััฒนธรรม การนำำ�เสนอเพื่่�อให้้ได้้งาน การต่่อรองทางธุุรกิิจ กรณีีศึึกษาทางธุุรกิิจ
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Business communications vocabulary and language skills, formal and informal communication, written communication, roll play in making polite requests and supporting arguments,
cross cultural communication, business pitches, business negotiations, business case study
review.
THA 126 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
            3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
    การใช้้ภาษาไทย และการพััฒนาทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียนเพื่่�อการ
สื่่อ� สารในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เน้้นทัักษะการเขีียนที่่�ถูกต้
ู อ้ ง ตามมาตรฐานทั้้�งทางราชการ
และธุุรกิิจ  เพื่่�อสนองวััตถุุประสงค์์ด้้านอาชีีพและการศึึกษาในระดัับสููงต่่อไป
   Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening,
speaking, reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing
skills in official and business contexts in order to serve higher levels of professional and
educational purposes.
RSU 127 ลุุยโลกอิินเตอร์์ 3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
ความท้้าทายของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เรีียนรู้้�คำำ�นิิยามของการสื่่�อสารระหว่่าง
วััฒนธรรมประเภทของวััฒนธรรม ปััจจัยั ของการสื่่อ� สารระหว่่างวััฒนธรรม เข้้าใจปััญหาการตื่่น� ตระหนก
ทางวััฒนธรรม มิิติิทางวััฒนธรรม การสื่่�อสารทางอวััจนภาษา ภาษาท่่าทาง การสบตา การแสดงออก
ทางสีีหน้้า ระยะห่่างระหว่่างบุุคคล การสััมผััส ปรลัักษณ์์ภาษา รููปแบบการสื่่อ� สาร บริิบท ค่านิ
่ ยิ ม ตลอด
จนเข้้าใจภาษานานาชาติิที่่�สะท้้อนค่่านิิยมทางวััฒนธรรมของชนชาติินั้้�นๆ
Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of
culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics,
paralanguage, types of communication, contexts, values, and understanding international
languages that reflect       the cultural values of each race.
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RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
เรีียนรู้้�การอยู่่�ร่ว่ มกัันในสัังคมของคนไทยกัับคนต่่างชาติิ ตระหนัักถึงึ การจััดการกัับ  ความ
แตกต่่างของสามััญทััศน์์ อคติิทางชาติิพันั ธุ์์� ทััศนคติิ การรัับรู้้� การตีีความ เข้้าใจปััญหาการตื่่น� ตระหนก
ทางวััฒนธรรมและการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรมเชิิงธุุรกิิจ
Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of
management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation;
understanding of culture shock, as well as international business communication.
RSU 129    สู่่�โลกกว้้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่างๆ โดยอาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ 
ความสััมพัันธ์์ภายใต้้บันั ทึึกข้อ้ ตกลงความร่่วมมืือ (MOU) การฝึึกงาน ณ องค์์กรในต่่างประเทศ โครงการ
Passage to ASEAN (P2A) หรืือ การเดิินทางรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ (การฝึึก
ประสบการณ์์ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันอย่่างน้้อย 10 วััน)
Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative
education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of
exchange trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10
days.)
JPN 101

ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาญี่่�ปุ่่�น และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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JPN 102

ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101 ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่า่ งๆ ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� เช่่น การเจรจาซื้้�อ และขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความ
คิิดเห็็น
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

ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
                    ภาษาญี่่� ปุ่่� น  ผ่่ า นบริิ บททา งสัั ง คมและวัั ฒ นธรรมญี่่� ปุ่่� น ในแง่่ มุุ มต่่ า งๆ วัั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศญี่่�ปุ่่�น ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis
on listening, speaking, reading and writing in different situations.
CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีีนระดัับพื้้�นฐาน เรีียนรู้้�คำำ�ศััพท์์ภาษาจีีนอย่่างน้้อย 200 คำำ� ศึึกษาสำำ�นวนและรููป
ประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย แนะนำำ�ตััว
Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic
sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations:
greeting and introductions.
CHN 102 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1

3(2-2-5)
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คำำ�ศััพท์ภ์ าษาจีีนเพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อย 250 คำำ� ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่
การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
CHN 110   ภาษาและวััฒนธรรมจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
    
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
พััฒนาทัักษะภาษาจีีนผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมจีีนในแง่่มุุมต่่างๆ เพื่่�อการ
สื่่�อสารในชีีวิิต ประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และ       
การเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural
contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading
and writing in different situations.
FRN 101     ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1                                       3(2-2-5)
(French for Beginners I)    
ระบบเสีียงภาษาฝรั่่�งเศส  ไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ศััพท์์และสำำ�นวนเบื้้�องต้้น เน้้นฝึึกทัักษะ
การฟััง  การพููด การอ่่าน การเขีียนเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับตนเอง
ครอบครััว สถานศึึกษา สิ่่�งแวดล้้อม อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล เวลาว่่างและ
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ การศึึกษาและอาชีีพ การซื้้�อขาย สถานที่่�และการบอกทิิศทาง
French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions,
with focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about
oneself, family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons,
leisure and recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.
FRN 102 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 2
             
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกพููดภาษาฝรั่่�งเศสในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความ
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สััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก  ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต
ปััจจุุบัันและอนาคต  
Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in
French speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance
with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs
regarding various aspects of time: past, present, and future.
FRN 110 ภาษา และวััฒนธรรมฝรั่่�งเศสเพื่่�อการสื่่�อสาร3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวฝรั่่�งเศส ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวฝรั่่�งเศส อาทิิ ศิิลปะการรัับ
ประทานอาหารแบบฝรั่่ง� เศส วััฒนธรรมการดื่่ม� ไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวในประเทศฝรั่่ง� เศส 
โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art
of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with
an emphasis on listening and speaking in different situations.
ISL 111    ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1                                          3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
    
ภาษาอาหรัับเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานการฟััง พููด อ่่านและเขีียน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนา
หััวข้้อง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การรัับโทรศััพท์์  การถาม
และบอกทิิศทาง
              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking,
reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone
conversation, asking and answering about directions.
ISL 112    ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2                               3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
    
พัั ฒ นาทัั ก ษะและคำำ� ศัั พท์์ ภ าษาอาหรัั บ ในระดัั บที่่� สูู ง ขึ้้� น  ฝึึ กส นทนาหัั ว ข้้ อ ที่่� ใ ช้้                                      
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ในชีีวิิตประจำำ�วััน  เช่่น การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating
in restaurants.
ISL 113   ภาษาอาหรัับและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
พััฒนาทัักษะภาษาอาหรัับผ่า่ นบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิม
ในแง่่มุุมต่่างๆ เพื่่อ� การสื่่อ� สารในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยเน้้นการฝึึกทักั ษะการฟััง     การ
พููด การอ่่าน และการเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
             The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of
Muslim countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking,
reading and writing in different situations.
KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาเกาหลีี และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
KOR 102 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
การออกเสีียงภาษาเกาหลีี รููปประโยคพื้้�นฐาน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการ
สื่่�อสารในสถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น  ได้้แก่่ การเจรจาซื้้�อ ขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การ
เสนอความคิิดเห็็น
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Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
KOR 110 ภาษาและวััฒนธรรมเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ภาษาเกาหลีีผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมเกาหลีีในแง่่มุุมต่่างๆ วััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศเกาหลีี ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis
on listening, speaking, reading and writing in different situations.
RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
หลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้น เน้้นพยััญชนะ สระ การออกเสีียง ระดัับเสีียง คำำ�ศััพท์ที่่์ จำ� ำ�เป็็น ใน
ระดัับเริ่่�มต้้น
Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102 ภาษารััสเซีียในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
คำำ�ศััพท์แ์ ละโครงสร้้างภาษารััสเซียี ที่่�ใช้้สื่อ่� สารในชีีวิิตประจำำ�วัันในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� เช่่น การ
ทัักทาย การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์ การบอกเวลา การเดิินทาง การซื้้�อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various
aspects of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking
and answering about time, traveling, buying and selling things.
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RUS 110 ภาษาและวััฒนธรรมรััสเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
                   ภาษารััสเซีีย ผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมรััสเซีียในแง่่มุุมต่่างๆ วััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศที่่�เป็็นเจ้้าของภาษารััสเซีีย ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การ
ดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
The Russian language through various aspects of Russian social and cultural
contexts: culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and
lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.
SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
(Spanish for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาสเปน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Spanish  for Everyday Communication II)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ไวยากรณ์์ ศัพท์
ั แ์ ละสำำ�นวนภาษาสเปนในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น�  ฝึึกพูดู ภาษาสเปนในเรื่อ่� งที่่�เกี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก  ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบััน
และอนาคต  
Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in
Spanish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and
needs regarding various aspects of time: past, present, and future.
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SPN 110 ภาษาและวััฒนธรรมสเปนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสเปนเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ ชาว
สเปน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวสเปน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบสเปน วััฒนธรรมการดื่่ม� ไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวในประเทศสเปน โดยเน้้นการ
ฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in
France: art of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in
France, with an emphasis on listening and speaking in different situations.
GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)		
การออกเสีียงภาษาเยอรมััน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
GER 122 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาเยอรมัันในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกพููดภาษาเยอรมัันในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก  ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต
ปััจจุุบัันและอนาคต
Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German
speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance with
social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various aspects of time: past, present, and future.
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GER 110 ภาษาและวััฒนธรรมเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)		
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเยอรมัันเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวเยอรมััน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวเยอรมััน อาทิิ ศิิลปะ การ
รัับประทานอาหารแบบเยอรมััน วััฒนธรรมการดื่่�มเบีียร์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศ
เยอรมัันนีี โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in
Germany: art of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in
Germany, with an emphasis on listening and speaking in different situations.
SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาสวีีดิิช และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
SWD 122 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ไวยากรณ์์ ศัพท์
ั แ์ ละสำำ�นวนภาษาสวีีดิิชในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น�  ฝึึกพูดู ภาษาสวีีดิิชในเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล แสดงความรู้้�สึึก  ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบััน
และอนาคต  
Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in
Swesish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and
needs regarding various aspects of time: past, present, and future.
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SWD 110 ภาษาและวััฒนธรรมสวีีเดนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสวีีดิิชเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
สวีีเดน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวสวีีเดน อาทิิ ศิลิ ปะการรัับประทาน
อาหารแบบสวีีเดน การศึึกษาและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวในประเทศสวีีเดน โดยเน้้นการฝึึกทักั ษะการฟัังและ
การพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life
in Sweden: art of dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาเวีียดนาม และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง
พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
VTN 102 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101  ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร ใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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VTN 110 ภาษาและวััฒนธรรมเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101  ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเวีียดนามเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวเวีียดนาม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวเวีียดนาม ได้้แก่่ ศิลิ ปะการ
รัับประทานอาหารแบบเวีียดนาม การศึึกษาและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวในประเทศเวีียดนาม โดยเน้้นการฝึึก
ทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life
in Vietnam: art of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษามลายูู และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด
อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
MLY 102 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร                                
ในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น�  การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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MLY 110 ภาษาและวััฒนธรรมมลายููเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101 ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์ สำำ�นวนภาษามลายููเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
มลายููขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวมลายูู ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบมลายูู การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศมาเลเซีีย โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง
และการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art
of dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and
speaking in different situations.
BHS 101 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาบาฮาซา  และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง
พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การ
สนทนาทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
BHS 102 ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2     
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)    
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101 บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร                                
ในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น�  การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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BHS 110 ภาษาและวััฒนธรรมอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร     
3(2-2-5)
(Indonesia Language and Culture for Communication)   
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101 บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์ สำ
์ ำ�นวนภาษาฮาซาอิินโดนีีเซีีย เบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่อ่� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรม
ของชาวอิินโดนีีเซียี ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวอิินโดนีีเซีีย อาทิิ ศิลิ ปะ
การรัับประทานอาหารแบบอิินโดนีีเซีีย การศึึกษาและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวในประเทศอิินโดนีีเซียี โดยเน้้น
การฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and
cultural contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and
ways of life in Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an
emphasis on listening and speaking in different situations.
LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาลาว และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทักั ษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
LAO 102 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2			
3(2-2-5)
			 (Lao for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร                                
ในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น�  การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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LAO 110 ภาษาและวััฒนธรรมลาวเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์ สำ
์ ำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่อ่� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวลาว
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวลาว ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบลาว การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศลาว โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููด ใน
สถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of
dining; education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาพม่่า และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทักั ษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์  การถามและบอกทิิศทาง
Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
BRM 122 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศัั พท์์และรููป ประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกกา รฟัั ง  พูู ด อ่่ า น เขีียน เพื่่�อ ใช้้ สำ�ำ หรัั บกา รสื่่�อ สาร                                
ในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น�  การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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BRM 110 ภาษาและวััฒนธรรมพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ศััพท์ สำ์ ำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่อ่� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวพม่่า
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวพม่่า อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบพม่่า การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศพม่่า โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดใน
สถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in
Myanmar: art of dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
		
		
3) กลุ่่�มที่่� 3     ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
                (Leadership and Social Responsibility)
				
RSU 130 ศาสตร์์แห่่งรััก
3(2-2-5)
(Sceince of Love)
           
ความหมาย ความสำำ�คััญ รููปแบบของความรััก ทั้้ง� ความรัักในตนเอง ผู้้�อื่น่� ครอบครััว สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม ตระหนัักในการรู้้�คุุณค่่าตนเอง และการเคารพผู้้�อื่่�น มีีความรู้้�สึึกรัับผิิดชอบ ใช้้พลัังแห่่งรััก
สร้้างสรรค์์ชีีวิิตและสัังคมที่่�มีีความสุุข
Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society
and environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using
the power of love to create a happy life and society.
RSU 131 ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
การเสริิมสร้้างแรงบัันดาลใจจากแนวคิิดและการปฏิิบััติิของผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ  และ
การเมืือง ด้้วยแนวคิิด ที่่�ทุุกคนสามารถเป็็นผู้้�นำำ�เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงได้้ เพื่่�อหาแนวทางการพััฒนา
ตนเอง แนวทางการพััฒนาชุุมชน และสัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืน   
Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders,
with the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development
Community Development And the development for sustainable society.
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RSU 132 การรู้้�เท่่าทัันการคอร์์รััปชั่่�น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
               ความหมาย รููปแบบ วิิธีีการ ของการคอร์์รััปชั่่�น การทุุจริิตเชิิงนโยบาย ผลประโยชน์์ทัับ
ซ้้อน การใช้้อำำ�นาจในทางไม่่เหมาะสม ศึึกษาความสลัับซับซ้
ั อ้ นและเชื่่อ� มโยงของการคอร์์รัปั ชั่่น� ระหว่่าง
มิิติิทางการเมืืองและสัังคม จากกรณีีศึึกษาการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในสัังคมไทย และต่่างประเทศ ปลููกฝััง
จิิตสำำ�นึึกในการไม่่นิ่่�งเฉยต่่อการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use
of power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social dimension through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not
being silent about corruption.
RSU 133     ศาสตร์์พระราชา                                                           
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
              ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 การรู้้�จักพึ่่
ั ง� ตนเอง        
การเข้้าใจชีีวิิตและสัังคม การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ชุุมชน สัังคม และโลกในมิิติิ สัังคม
เศรษฐกิิจ และการเมืือง โดยประสานการเรีียนรู้้�จากชีีวิิตจริิงนอกห้้องเรีียน เพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�มีีความสุุขและยั่่�งยืืน    
Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.        
Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world
relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real
life outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.                   
RSU 134 กฎหมายต้้องรู้้�
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
ความหมายและคุุณค่่าของรััฐธรรมนููญ กลไก และการบัังคัับใช้้ของกฎหมาย กฎหมาย
แพ่่ง เกี่่�ยวกัับเรื่่�องบุุคคล ทรััพย์์สิิน นิิติิกรรม สััญญา ละเมิิด ครอบครััว และมรดก ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินชีีวิิตตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย  และกฎหมายอาญา เป็็นกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความผิิดและโทษ โดย
กำำ�หนดผู้้�กระทำำ�ผิิดจะได้้รับั โทษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด   เข้้าใจและวิิเคราะห์์กฎหมายผ่่านกรณีีศึึกษา
ที่่�เป็็นประเด็็นปััญหาในสัังคม  เพื่่อ� หาทางแก้้ปัญ
ั หาโดยใช้้กฎหมายเป็็นเครื่่อ� งมืือได้้อย่่างเหมาะสมต่่อ
สถานการณ์์จริิงที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อชีีวิิต
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Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the
law. Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important
to life from birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments.
The offender will be punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by
studying case studies such as family and social issues.
RSU 135 การออกแบบชีีวิิตและสัังคมแห่่งความสุุข                                    3(2-2-5)
(Happy Life and Society Design)
นิิยามความสุุข ประเภทของความสุุข กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ กระบวนการคิิด เชิิง
อนาคต การออกแบบชีีวิิตที่่มีี� ความสุุข การออกแบบสัังคมแห่่งความสุุข การออกแบบนโยบายความสุุข
Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy
life design Happy society design Happy policy design
4) กลุ่่�มที่่� 4    ศิิลปะและวััฒนธรรม
      (Arts and Culture)
				
RSU 140 ชีีวิิตในต่่างแดนกัับการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
การเรีียนรู้้�อาชีีพ ภาษา วััฒนธรรม การใช้้ชีีวิติ  ผ่่านกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่างๆ โดย
อาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ การแลกเปลี่่�ยนและสร้้างความสััมพัันธ์์ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือ (MOU) ณ องค์์กรในต่่างประเทศหรืือการเดิินทางรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
(การฝึึกประสบการณ์์ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์)
Project-based activities to gain language communication experience, intercultural
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according
to the agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or
other kinds of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less
than 6 weeks.)
RSU 141 สััมมนาประสบการณ์์ต่่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
          
การวิิ เ คราะห์์ แ ละการตรวจสอบหาความจริิ ง ในหัั ว ข้้ อ น่่ าส นใจเกี่่� ย วกัั บ ภาษาและ
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วััฒนธรรมในแง่่มุุมต่่างๆ โดยการนำำ�ประเด็็นที่่�พบจากการเรีียนหรืือฝึึกปฏิิบัติั งิ านในต่่างประเทศ     หรืือ
หน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทยมาอภิิปราย  และเลืือกประเด็็นที่่�น่าส
่ นใจที่่�ได้้รับั มาจากการเดิินทาง
ไปต่่างประเทศ หรืือจากการฝึึกงานในบริิษัทข้
ั า้ มชาติิที่่เ� ปิิดดำำ�เนิินการในประเทศไทยมาศึึกษาและเรีียน
รู้้�ร่่วมกัันผ่่านทางการนำำ�เสนอ อภิิปราย ในรููปของการสััมมนา
Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences
or from working in Thailand-based foreign organizations through seminars.
RSU 142 ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
การใช้้ชีีวิิตอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อเข้้าใจความหมายและคุุณค่่าของชีีวิิต ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพล
ต่่อการใช้้ชีีวิติ อย่่างสร้้างสรรค์์ เรีียนรู้้�การใช้้เหตุุผลที่่�สร้า้ งสรรค์์และการคิิดเชิิงบวก รููปแบบการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขและการสร้้างจิิตสำำ�นึึกต่่อการพััฒนาสัังคม
Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting
creative lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness
toward social development.
RSU 143 ปทุุมธานีีศึึกษา                                                                          3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับจัังหวััดปทุุมธานีีแบบสหวิิทยาการ ในมิิติิประวััติิศาสตร์์
ภููมิิศาสตร์์ ระบบนิิเวศ อััตลัักษณ์์  เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest:
history, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
RSU 144 คนต้้นแบบ   
3(3-0-6)
(Idol Studies)
ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชีีวิิต ความคิิดความเชื่่�อผ่่าน
บุุคคลที่่�น่าส
่ นใจ เพื่่อ� วิิเคราะห์์หลัักการ แนวคิิด วิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิต ความสััมพัันธ์์กับบริ
ั บทสั
ิ งั คม การนำำ�
มาปรัับใช้้เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนและสัังคม
History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected
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role models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with
social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person
and society.
RSU 145 สื่่�อสะท้้อนชีีวิิต  
3(3-0-6)
(Life Reflection Through Media)
ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชิิวิิต ความคิิดความเชื่่�อผ่่าน
สื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ อาทิิ เพลง ภาพยนตร์์ ละคร สารคดีี วรรณกรรม งานศิิลปะแขนงต่่างๆ
Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs
through media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various
fields of art.
RSU 146 รู้้�ทัันโลก  
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรมใน
บริิบทโลก สมััยคริิสต์์ศตวรรษที่่� 21 ยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย ณ ปััจจุุบััน และแนวโน้้มในอนาคต
Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture
in global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.
RSU 147 ความเป็็นไทย     
3(2-2-5)
(Thainess)
เรีียนรู้้�ความหมายของคำำ�ว่่า  “ไทย”  เอกลัักษณ์์และความเป็็นไทย  ค่่านิิยมแบบไทย
  ความเชื่่�อ ประเพณีี และพิิธีีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีีไทยที่่�สะท้้อนความเป็็นไทยได้้ชััดเจน รวม
ถึึงเข้้าใจวััฒนธรรมไทยด้้านต่่างๆ อาทิิ  มารยาท  การแต่่งกาย  อาหาร  การละเล่่น ความเป็็นไทยใน
สายตาชาวโลก
Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai
conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly        
reflecting Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners,
dress code, foods, Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the
world outside.
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RSU 148   ไทยในสื่่�อ                                                                                3(2-2-5)
(Thai Dimensions in Media)
ภาษากัับความคิิด รููปแบบการใช้้ภาษาในสื่่อ�  การสะท้้อนภาพความคิิดผ่่านภาษา ความ
หมายและ ประเภทของสื่่�อ ลัักษณะของสื่่�อประเภทต่่างๆ  เรีียนรู้้�องค์์ประกอบของสื่่�อ หน้้าที่่�ของสื่่�อต่่อ
สัังคม ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาษากัับความคิิด ศึึกษาการใช้้ภาษา ค่่านิยิ ม และภาพสะท้้อนผ่่าน
สื่่�อประเภทต่่างๆ ฝึึกวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา การสื่่�อความคิิดผ่่านภาษาจากสื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ
Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of media, media rights and responsibilities towards society; relationship between
media and thoughts, language usage, values as reflected through media forms;  analysis of
idea expression through media as case studies.
RSU 149 วััฒนธรรมวิิจัักษ์์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)      
วิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางวััฒนธรรมศิิลปะ การแสดง ความเชื่่�อความศรััทธา  ศึึกษา
ปรากฏการณ์์ร่่วมสมััย โครงสร้้างและพลัังอำำ�นาจของวััฒนธรรม ทั้้�งระดัับสัังคม ระดัับภููมิิภาคและ
ระดัับสากล เพื่่�อหาแนวทางคงอยู่่�การสืืบสานต่่อยอดวััฒนธรรมแบบนำำ�สมััย สร้้างจิิตสำำ�นึึก ตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญและเคารพการอยู่่�ร่่วมกัันบนความหลากหลายทางวััฒนธรรมในสัังคม
Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international
level to find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise
awareness of       the importance and respect of coexistence in our society based on cultural
diversity.
RSU 240 ศิิลปะการทำำ�งานต่่างวััฒนธรรม                                    
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
ข้้อมููลสำำ�คััญในการทำำ�งาน ทั้้�งในด้้านของคนไทยที่่�ทำำ�งานในต่่างแดน หรืือคนไทยที่่�ทำำ�งาน
กัับหน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทย เข้้าใจกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรีียนรู้้�แนวโน้้ม
อุุปสงค์์ของตลาดแรงงาน ประเภทของหน่่วยงาน บริิษัทที่่
ั ต้� อ้ งการพนัักงานต่่างชาติิ จนเข้้าใจเทคนิิคที่่�
จำำ�เป็็นในการทำำ�งานกัับชาวต่่างชาติิ ตลอดจนเข้้าใจวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย วิิถีีชีีวิิตของชาวต่่างชาติิ
มารยาทสัังคม ข้้อห้้ามและข้้อควรปฎิิบััติิ
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Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and those
working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements;
learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign
employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures,
lifestyle of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.
		
RSU 241 วิิถีีอาเซีียน 1      
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1)
ความเป็็นมาและการก่่อตั้้�งของเครืือข่่ายหรืือสมาคมP2A ความรู้้�เบื้้�องต้้นเพื่่อ� การเตรีียม
ตััวก่่อนการเดิินทางในกลุ่่ม� ประเทศอาเซีียน (พีีทููเอ) ในเรื่่อ� งของวััฒนธรรม สภาพสัังคม ชีีวิิตความเป็็น
อยู่่�ของผู้้�คนในแต่่ละประเทศของเครืือข่่ายพีีทููเอ สิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนคาดหวัังจากการเดิินทางไม่่ว่่าจะเป็็น  ใน
ส่่วนของค่่าใช้้จ่่าย เส้้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดิินทาง ที่่�พััก อาหารและมื้้�ออาหาร กิิจกรรม
 บริิการและการดููแลที่่�พึึงได้้รัับระหว่่างการเดิินทาง ประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ  เว็็บไซต์์พีีทููเอสำำ�หรัับศึึกษา
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม  แนวทางการเตรีียมตััวก่่อนการเดิินทางอย่่างถููกวิิธีี 
              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or
Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN
(P2A):  culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses, route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and
meals, activities, service and care received during the journey, benefits of taking the trip;
P2A Website for more information and self-preparation before traveling in the journey with
P2A network; guidelines for proper preparation before taking the journey.
RSU 242 วิิถีีอาเซีียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2)		
เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของโปรแกรมและกิิจกรรมที่่�จััดไว้้เพื่่�อให้้บริิการผ่่านทางสมาคม P2A
ผู้้�เรีียนต้้องลงทะเบีียนและเข้้ามีีส่่วนร่่วมในการเดิินทางขั้้�นต่ำำ��อย่่างน้้อย 10 วัันเพื่่�อเดิินทางไปยััง 3
ประเทศเพื่่�อนบ้้านในกลุ่่�มอาเซีียน โดยการรัับรองของมหาวิิทยาลััยสมาชิิกในเครืือข่่ายกลุ่่�มประเทศ
อาเซีียน ผู้้�เรีียนจะได้้ร่่วมกิิจกรรมและเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อภาษา วััฒนธรรม ค่่า
นิิยม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่� พฤติิกรรม และความเชื่่�อของผู้้�คนในแต่่ละประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อ
การสร้้างความเข้้าใจและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างสัังคมอาเซีียน  เมื่่�อกลัับจากการเดิินทางผู้้�เรีียน
ต้้องทำำ�การนำำ�เสนอประสบการณ์์ผ่่านการนำำ�เสนอและอภิิปรายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็นการประเมิินความรู้้� 
ประสบการณ์์ และผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ได้้จากการเดิินทาง
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A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three
ASEAN member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students also participate in activities and learn about factors influencing on language,
culture, value, life-style, behavior and people’s belief in order to make good perception among
ASEAN community; after      the journey, each individual student is requested to present and
share his/her experience in order to have his/her knowledge, experience, and achievement
evaluated.
RSU 243 ความสร้้างสรรค์์ในงานศิิลป์์
3(2-2-5)   
(Creativity in the Arts)
พื้้�นฐานงานศิิลปะที่่�สำำ�คััญในด้้านมนุุษยศาสตร์์ ทัศั นศิิลป์์ สถาปััตยกรรม เพลงและศิิลปะ
การแสดง  สำำ�รวจค่่านิิยมและความสนใจในการพััฒนางานศิิลป์์ และวััฒนธรรมจากทั่่�วโลก ศึึกษารูู
งานศิิลปะและสื่่�อที่่�หลากหลายรููปแบบผ่่านกระบวนการอ่่าน การเข้้าร่่วมงานแสดงผลงานศิิลป์์ การ
เขีียนบทวิิจารณ์์ และการจััดโครงการที่่�สร้้างสรรค์์
An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are
reflected in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and
media explored as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical
writing, and creative projects.
5) กลุ่่�มที่่� 5     ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม  
                                     (Innovative Entrepreneurship)
RSU 150       การจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์                                          
3(2-2-5)
(Creative Management)
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการ การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์ เชิิง
สัังเคราะห์์และการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ ความหมายของการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์ การจััดการรููปแบบต่่างๆ
 ผ่่านกรณีีศึึกษา การวางแผนการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์และการฝึึกปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
การเรีียนรู้้�
                      Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis,
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and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management
Style. Study  through case studies and practice to achieve the learning target.
RSU 151 ประสบการณ์์จากการสตาร์์ทอััพและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ        3(1-4-4)
                (Startup and Entrepreneurship Experiences)  
ความหมายของธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ สตาร์์ทอััพแบบดั้้�งเดิิมและสตาร์์ทอััพในยุุคปััจจุุบััน                            
การวิิเคราะห์์โอกาสทางธุุรกิิจ การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม  การออกแบบสตาร์์ทอััพหรืือธุุรกิิจที่่�
ตนเองสนใจและทำำ�ได้้จริิง กิิจกรรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
การจััดหาทุุนหรืือผู้้�สนัับสนุุน
Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern
times. Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business
design and self interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations.
Seeking for Financing or Sponsorship.
RSU 152   การคิิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
ถอดรหััสคิดิ หลัักการใหม่่  แนวคิิดใหม่่  มิติิ ทา
ิ งจริิยธรรมแนวใหม่่ทางสัังคม การให้้ความ
รู้้�และการนำำ�เสนอความจริิงในแนวใหม่่  การสร้้างทีีมนัักนวััตกรรมทางสัังคมยุุคใหม่่  สร้้างความกล้้า
หาญในการตอบโจทย์์ทางสัังคมอย่่างมีีหลัักการสอดคล้้องกัับแนวคิิดและมิิติทา
ิ งจริิยธรรมในแนวใหม่่
สามารถนำำ�เสนอความรู้้�ใหม่่ที่่นำ� ำ�ไปใช้้ได้้จริงิ ในชีีวิิต การทำำ�งาน  และแบ่่งปัันหลัักการและแนวคิิดใหม่่
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อเผยแผ่่ความรู้้�สู่่�สัังคม
Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed
with  the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing
of new workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new
knowledge to society through social media.
RSU 153      ผู้้�ประกอบการไลฟ์์สไตล์์                                                                                3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
   
กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบโดยมีีมนุุษย์์เป็็นศููนย์์กลาง กระบวนการคิิดเชิิงอนาคต การ
เป็็นผู้้�ประกอบการ จิิตวิิทยาบุุคลิิกภาพ กิิจการเพื่่�อสัังคม
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Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. Personality
Psychology. Social enterprise.
RSU 154 แนวคิิดการประกอบการในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี  สัังคม  เศรษฐกิิจ  และการสื่่�อสาร  การประกอบการ  
แนวคิิดพื้้�นฐานทางเศรษศาสตร์์  อุุปสงค์์  อุุปทาน  กลไกราคา  ตลาดผลผลิิต  ตลาดปััจจััยการผลิิต  
โครงสร้้างตลาด  ปััจจััยการผลิิต  การผลิิต  ต้้นทุุน  รายรัับ  กำำ�ไร  ภาษีี  งบประมาณรััฐบาล นโยบาย
การคลััง  สถาบัันการเงิิน  เงิินเฟ้้อ  อััตราดอกเบี้้�ย  มููลค่่าเงิินตามเวลา  นโยบายการเงิิน  อััตราแลก
เปลี่่�ยน  การลงทุุน  การระดมทุุน  การค้้าระหว่่างประเทศ  รายได้้ประชาชาติิ   และปััญหาเศรษฐกิิจ
ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor
market, market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes,
government budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of
money, mnonetary policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national
income, and economic problems in digital economy.
			
RSU 155 งานออนไลน์์ระดัับโลก
3(2-2-5)
(Global Online Job)
ตลาดงานออนไลน์์  การเป็็นคนทำำ�งานอิิสระ เครื่อ่� งมืือทางธุุรกิิจ เรีียนการวิิเคราะห์์โฆษณา
หางาน  จดหมายสมััครงาน  การสร้้างวิิดีีโอแนะนํําตััว  แพลตฟอร์์มงานอิิสระ ความคิิดทางธุุรกิิจที่่�
ประสบความสํําเร็็จ การนำำ�เสนอโพร์์ไฟล์์ของตนเอง การนํําเสนองานให้้ลููกค้้า การบริิหารชื่่�อเสีียงของ
แบรนด์์ การจััดการการตอบสนองเชิิงลบ 
The online job market, becoming a paid freelancer, business tools, analyzing job
advertisings, writing your own cover letter and creating your self-introduction video, freelancer
platforms, successful business mindset, promoting own profile, designing presentations for
clients, brand reputation management, negative response management.
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6)   กลุ่่�มที่่� 6     รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
                         (Digital Media Literacy)
RSU 160 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
นิิยามความรอบรู้้�เรื่อ่� งสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ความเป็็นพลเมืืองยุุคดิิจิทัิ ลั   เรีียนรู้้�การใช้้เทคโนโลยีีและ
เครื่่�องมืือดิิจิิทััลในการสื่่�อสาร  การเข้้าถึึง  การแลกเปลี่่�ยน  การใช้้สื่่�อดิิจิิทััลอย่่างรู้้�เท่่าทัันบนพื้้�นฐาน
ของความรัับผิิดชอบทางกฎหมายและจริิยธรรมทางการสื่่�อสาร ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ต่่อกรณีีศึึกษาที่่�
เป็็นประเด็็นข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับความน่่าเชื่่�อถืือของสารสนเทศ การประเมิินคุุณค่่าสารสนเทศจากสื่่�อ
ดิิจิิทััลเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้อย่่างเหมาะสมในชีีวิิตประจำำ�วััน
Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital
technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media
knowingly based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on
controversial case studies regarding reliability of information. Valuation of information from
digital media for proper application in daily life.
RSU 161 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
การสร้้างแนวคิิดเพื่่�อการผลิิตเนื้้�อหาผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล  การวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมายการ
วางแผนสร้้างสรรค์์ผลงานผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล การผลิิตและการเผยแพร่่สู่่�สาธารณชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
Concept development for digital content; target audience analysis; production
process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
RSU 162 รู้้�เท่่าทัันการลงทุุนในยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Investment Literacy in the Digital Age)
สัังคมไร้้เงิินสด ระบบการชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์ บั
์ ตั รเดบิิตและบััตรเครดิิต การเป็็น
เจ้้าของกิิจการในยุุคดิิจิิทััล ภััยคุุกคามทางอิินเทอร์์เน็็ต สกุุลเงิินดิิจิิทััล การลงทุุนในยุุคดิิจิิทััล การ
ลงทุุนไร้้ความเสี่่�ยง การลงทุุนในหลัักทรััพย์์ แชร์์ลููกโซ่่ ประกัันภััย
Cashless society, e-payment, debit card and credit card, business owner in
digital age, Crypto Currency, digital investment, risk free investment, Securities investment,
Pyramid Scheme, insurance
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RSU 163 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคสื่่�อดิิจิิทััล  
3(2-2-5)
(Toward Digital Media Transformation)
ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีสารสนเทศในยุุคดิิจิิทััล และบทบาทของพลเมืืองดิิจิิทััลต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงโลก เพื่่อ� ตระหนัักรู้้�เท่่าทันั สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั และเลืือกใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม  เทคโนโลยีีใหม่่ที่่ม� า
ช่่วยมนุุษย์์ทำำ�งาน เช่่น ปััญญาประดิิษฐ์์  อิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อสรรพสิ่่�ง  เงิินตราดิิจิิทััล  หุ่่�นยนต์์  เทคโนโลยีี
เสมืือนจริิง เป็็นต้้น  การใช้้นวััตกรรมแบบเปิิดให้้เป็็นประโยชน์์ในภาคอุุตสาหกรรมภาคต่่างๆ  รวมถึึง
การสร้้างกลยุุทธ์์ดิิจิิทััลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อเสริิมระบบนิิเวศทางธุุรกิิจที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
อย่่างรวดเร็็ว
Advancement of information technology and roles of digital citizens in the future,
awareness of digital literacy, selecting and using of appropriate data communication tools,
new technology to help human such as Artificial Intelligence; Internet of Things, FinTech,
Robotics, Virtual Reality technology, etc., leveraging open innovation as a benefit in various
industry sectors, and creating effective digital strategies for business eco-systems to be
digitally transformed.
7)   กลุ่่�มที่่� 7     หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
                        (Essence of Science)  
RSU 170 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
ศึึกษาภาพรวมวิิวััฒนาการวิิทยาศาสตร์์จากอดีีตถึึงปััจจุุบััน กระตุ้้�นให้้เกิิดการตั้้�ง
สมมติิฐานเพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การค้้นคว้้า การทดลองหาคำำ�ตอบ โดยใช้้หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิสููจน์์แนวความคิิดตามสมมติิฐานที่่�วางไว้้ และเสนอแนวทางพััฒนา
ต่่อไปในอนาคต
Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage      
the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying
scientific principles, mathematics and related information technology in order to prove the
concept based on the formulated hypothesis, and propose possible future development.
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RSU 171 วิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
กระบวนทััศน์์ด้้านสุุขภาวะ การรอบรู้้�ด้้านสุุขภาวะการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมโลก การ
ดููแลและการสร้้างเสริิมสุุขภาวะทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจและจิิตวิิญญาณแบบองค์์รวม การใช้้ยา 
ในชีีวิิตประจำำ�วััน การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน
Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic
well-being enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids
and basic life support.
RSU 172 ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(2-2-5)
(Environment -friendly Life)
การเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งระดัับชุุมชนและระดัับโลก ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตมนุุษย์์ในปััจจุุบันั  การพััฒนาและการใช้้ชีีวิติ ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคมโลก การรัับมืือ การ
ปรัับตัวั สถานการณ์์ของการเปลี่่ย� นแปลงสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�วิฤิ ตในปััจจุุบันั  การน้้อมนำำ�แนวคิิดหลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม  ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
Changes of environment at both the community and global levels that influence
people ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes
and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to
appropriately handle national resources and environment in the living processes.
RSU 173 โภชนาการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
คำำ�จำำ�กััดความของอาหาร  สารอาหาร โภชนาการ  การแบ่่งประเภทและบทบาทของสาร
อาหารแต่่ละชนิิดและความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดโรคต่่างๆ  ปริิมาณความต้้องการสารอาหารแต่่ละชนิิด
ที่่�ร่า่ งกายควรได้้รับั ในประจำำ�วััน ดััชนีีมวลรวมของร่่างกาย ความต้้องการและการใช้้พลังั งาน ในแต่่ละ
วััน พลัังงานที่่�ร่า่ งกายต้้องการใช้้ในขณะพััก การประเมิินภาวะโภชนาการ การออกกำำ�ลัังกาย ภาวะทุุพ
โภชนาการ การควบคุุมน้ำำ��หนัักตัวั ภาวะผิิดปกติิทางเมตาโบลิิสม โภชนาการในภาวะต่่างๆ และการใช้้
อาหารร่่วมในการบำำ�บััดโรคต่่าง ๆ  เทคโนโลยีีอาหาร พืืชจีีเอ็็มโอ ความปลอดภััยและสุุขาภิิบาลอาหาร
สารพิิษและเชื้้�อโรคที่่�ปนเปื้้�อนมาในอาหาร
Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each
nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass
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Index (BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutritional status; exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support
in several physiological conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food
sanitation, natural food toxins and food-borne diseases.
RSU 174   การออกแบบสรีีระ
3(2-2-5)
   
(Physical Body Design)
รููปแบบและความหลากหลายของการฝึึกด้้วยแรงต้้านเพื่่�อการเสริิมสร้้างและกระชัับ
กล้้ามเนื้้�อ การใช้้อุุปกรณ์์และไม่่ใช้้อุุปกรณ์์มาประยุุกต์์เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและลดกระชัับสััดส่่วน
ของร่่างกาย รวมถึึงการวางแผนและสร้้างโปรแกรมการฝึึกด้ว้ ยแรงต้้านที่่�เหมาะสมให้้กับทุุก
ั เพศทุุกวััย
Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using equipment and
not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve planning
and designing resistance training appropriate program for all ages.
			 8) กลุ่่�มที่่� 8     อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์
                    (RSU My-Style)
RSU 180 รัังสิิตมาย-สไตล์์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
การพััฒนาตนเอง การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์  เชิิงสัังเคราะห์์และ
การคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ การตั้้�งเป้้าหมาย การวางแผนงาน การฝึึกปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายการ
เรีียนรู้้� จากกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต
Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and
practice to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest
within Rangsit University.
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RSU 181 นัันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
รููปแบบแนวคิิด และประโยชน์์ของแต่่ละกิิจกรรม เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิิจกรรมเสริิมสร้้างประสบการณ์์ด้า้ นต่่างๆ ประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิผิ ลสููงสุุดสอดคล้้องกัับ
แต่่ละสภาวการณ์์
Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps
activities In order to reach maximum quality that fits best in each situation.
RSU 182 การพััฒนาความสามารถพิิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
การพััฒนาความสามารถพิิเศษ ในด้้านการเป็็นนัักพูดู  พิิธีีกร ผู้้�ประกาศข่่าว นัักแสดง นััก
ร้้อง นัักดนตรีี ช่่างภาพ ศิิลปิิน นัักเต้้น   เพื่่�อฝึึกทัักษะ ดึึงศัักยภาพ พรสวรรค์์ สู่่�การเป็็นมืืออาชีีพ
    
Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer,
Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and
practice the professional approach.
RSU 183 การปฏิิบััติิงานช่่างด้้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
กลไกการทำำ�งานของสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน เข้้าใจการแก้้ไขปััญหา คิิดค้้นสิ่่�ง
ประดิิษฐ์์ใหม่่ โดยการลงมืือทำำ�ให้้รู้้�จริิง ให้้งานสร้้าง ซ่่อม แก้้ไขเป็็นเรื่่�องง่่ายสามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง
Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps
activities in order to reach maximum quality that fits best in each situation
RSU 184    คนต่่างรุ่่�นในสัังคมสููงวััย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
การเตรีียมตััวสำำ�หรัับคนต่่างรุ่่น� ในการเข้้าสู่่�วัยั สููงอายุุ และสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ของ
ประเทศไทย และสัังคมโลก เข้้าใจแนวคิิดสููงวััยเชิิงรุุก (Active Aging) ซึ่่�งเป็็นกรอบแนวนโยบายที่่�สร้า้ ง
โดยองค์์การอนามััยโลก ที่่�มุ่่�งเน้้นในด้้านสุุขภาพกายและจิิตที่่�ดีี การมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและ
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ครอบครััว และการมีีส่่วนร่่วมในสัังคม เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ และคนต่่างรุ่่�นได้้อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขใน
สัังคมสููงวััยและสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ในอนาคต
Preparation for a different generation to enter the old age and the completed
Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and
mental health,  security of economics and family, and  social participation for elderly and
other generations to live happily together in Aging and aged society.
		
RSU 185 ทัักษะเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างมืืออาชีีพ                                3(2-2-5)
(Information Technology Skills for Professionals)
พััฒนาทัักษะในการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ การเรีียนรู้้�ฟัังก์์ชั่่น� ต่่างๆ ของโปรแกรมอย่่าง
เชี่่�ยวชาญและถููกต้้อง การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ในการสื่่�อสาร การปฏิิบััติิงาน และการ
พััฒนากระบวนการทำำ�งาน หรืือระบบงานในองค์์กรให้้มีีความทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพ
Development of computer application skills; professional and accurate application;
software application in communication, job operation, working processes development, and
effective updated organizational systems.

