
ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 
 1)  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย    (RSU Identity)   
RSU 111  สังคมธรรมำธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
         ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมที่เป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ หลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ของ
พลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 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 กีฬำเพื่อสุขภำพ        1(0-2-1) 
  (Sports for Health) 

 ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พ้ืนฐานของการออกก าลังกาย การดูแล
น ้าหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกีฬาตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา 
จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรม               การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออก
ก าลังกาย 

 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.   
 2)  กลุ่มที่ 2     ควำมเป็นสำกลและกำรสื่อสำร    (Internationalization and Communication) 
           รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่นักศึกษาจะต้องเรียน ดังนี้  
 กรณีที่ 1 นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาต ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผลคะแนน O-NET หรือ
เกรดเฉลี่ยรวมภาษา ต่างประเทศ ต ่ากว่า 3.00) จะต้องเรียนวิชา ENL 124 : ปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (English 
Bridging) และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ตามกรณี



ที่ 2 อย่างไรก็ตาม วิชานี้เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นับรวมกับจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 กรณีที่ 2 นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ผลคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 21 คะแนนขึ้นไป หรือเกรดเฉลี่ยรวมภาษาต่างประเทศ มากกว่า 3.00 
ขึ้นไป) สามารถเริ่มเรียน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพ่ือทัศนาโลก (English for Global Exploration) หลังจากนั้น 
จึงสามารถเรียนวิชา ENL126: ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ (English in TED 
- Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง คือ 
ENL 127: ภาษาอังกฤษในการท างาน (English at Work) ENL 128: การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
(Presentations in English) และ ENL 129: ภาษาอังกฤษส าหรับการประชุม (English for Meetings) ได ้   
   
 
2.1)  กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ   
ENL 124       ปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษ                   3(2-2-5)               

(English Bridging) 
เงื่อนไขรำยวิชำ : เป็นรำยวิชำเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักศึกษำที่มีทักษะทำงภำษำอังกฤษ
ต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับพื้นฐานให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทย

าลัยรังสิตก าหนดในการเรียนวิชาน้ี ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาหลักประกอบด้วย 
การฟังบทสนทนาและข้อมูลท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าท่ีทางภาษา 
 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. 

 
 
 
 
 
 



ENL 125        ภำษำอังกฤษเพื่อทัศนำโลก                              3(2-2-5) 
     (English for Global Exploration)   

วิชำบังคับก่อน : นักศึกษำต้องสอบผ่ำน ENL 124 ภำษำอังกฤษเพื่อปรับฐำน หรือมีทักษะ
ภำษำอังกฤษสูงกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดให้เรียน ENL 125 
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ฝึกแบบพหุทักษะ 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     ภำษำอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี กำรบันเทิงและกำรออกแบบ            3(2-2-5) 
          (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)     

วิชำบังคับก่อน : ENL 125 ภำษำอังกฤษเพื่อทัศนำโลก                      
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมในโลก

สมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปัตยกรรม ความงามและสุขภาพ  
ส านวนภาษาตามบริบทของบทความ ข้อมูล ค าบรรยาย การเล่าเรื่อง โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
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, 
description, narration, adverts, mass media and information from the Internet.   Converse, 
discuss, and give opinions in English. 
 
2.2)  กลุ่มวิชำภำษำนำนำชำติและประสบกำรณ์ระหว่ำงประเทศ 
ENL 127 ภำษำอังกฤษในกำรท ำงำน    3(2-2-5) 
 (English at Work) 
 วิชำบังคับก่อน : ENL 126 ภำษำอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และกำรออกแบบ  

ศัพท์ ส านวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการท างานในบริบทนานาชาติการใช้ทั กษะทั้ง
ด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนเพ่ือติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการท างาน การติดต่อนัดหมาย 
การสนทนา แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อลืมและน าเสนอความเห็นในที่
ประชุม 



Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function in 
multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate in and 
outside organizations.   Practices in communication in diverse contexts using technology and 
personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appointments and 
arrangements for meetings.  Discussions on issues related to their work.  Listening to briefings, 
taking notes and report in writing and orally. 
 
ENL 128 กำรน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษ     3(2-2-5) 
 (Presentations in English) 
 วิชำบังคับก่อน : ENL 126 ภำษำอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และกำรออกแบบ      
 ภาษาและกลยุทธ์การน าเสนอ  ลักษณะของการน าเสนอผลงานที่ดี  การวางแผนและ             
การน าเสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังและเรื่องที่จะน าเสนอ การเรียงล าดับเนื้อหาที่จะ
น าเสนอ กลวิธีในการน าเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมกับบริบทของการน าเสนอและใช้
เทคโนโลยีช่วย การประเมินการน าเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบความก้าวหน้า เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการน าเสนอผลงานของตน 
 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 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรประชุม 3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
 วิชำบังคับก่อน : ENL 126 ภำษำอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และกำรออกแบบ  
 ภาษาและกลวิธีส าหรับการเข้าประชุม ลักษณะของผู้เข้าประชุมที่ดี ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเข้า
ประชุม ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การน าเสนอความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง การฝึกการเข้า
ประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง 

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.   



 
THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร                  3(2-2-5) 
  (Thai Language for Communication) 
    การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานทั้งทางราชการและธุรกิจ เพ่ือ
สนองวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป  
   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 ลุยโลกอินเตอร์  3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication) 
 ความท้าทายของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เรียนรู้ค านิยามของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ประเภทของวัฒนธรรม ปัจจัยของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม มิติทาง
วัฒนธรรม การสื่อสารทางอวัจนภาษา ภาษาท่าทาง การสบตาการแสดงออกทางสีหน้า ระยะห่างระหว่างบุคคล 
การสัมผัส ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการสื่อสารบริบท ค่านิยม ตลอดจนเข้าใจภาษานานาชาติที่สะท้อนค่านิยมทาง
วัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ 

 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   ความแตกต่าง
ของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพันธุ์ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมและการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ 



 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     สู่โลกกว้ำง 3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication in World Community) 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ ความสัมพันธ์
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ โครงการ Passage to ASEAN 
(P2A) หรือ การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ 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.) 
 
JPN 101 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถามและบอกทิศทาง 
 Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on 
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
JPN 102  ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication II) 
 วิชำบังคับก่อน : JPN 101  ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน  เช่น การเจรจาซื้อ 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  ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Japanese Language and Culture for Communication) 
 วิชำบังคับก่อน : JPN 101  ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
                   ภ าษ าญี่ ปุ่ น  ผ่ าน บ ริ บ ท ท างสั งค มและวั ฒ น ธรรมญี่ ปุ่ น ใน แ ง่มุ ม ต่ า งๆ  วัฒ น ธรรม         
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต โดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง 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  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication I) 
 ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 ค า ศึกษาส านวนและรูปประโยค
พ้ืนฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย แนะน าตัว 
 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  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication II) 
 วิชำบังคับก่อน : CHN 101  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 

 ค าศัพท์ภาษาจีนเพ่ิมเติมอย่างน้อย 250 ค า ฝึกสนทนาหัวข้อที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน 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   ภำษำและวัฒนธรรมจีนเพื่อกำรสื่อสำร     3(2-2-5) 
 (Chinese Language and Culture for Communication) 
 วิชำบังคับก่อน : CHN 101  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 

 พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่
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     ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับผู้เริ่มเรียน 1                                      3(2-2-5) 

 (French for Beginners I)       
 ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ศัพท์และส านวนเบื้องต้น เน้นฝึกทักษะ     การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา 
สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ    การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาและ
อาชีพ การซื้อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง 
 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 ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับผู้เริ่มเรียน 2              3(2-2-5) 
 (French for Beginners II) 

 วิชำบังคับก่อน : FRN 101 ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับผู้เริ่มเรียน 1 
 ไวยากรณ์ ศัพท์และส านวนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่องที่เกี่ยวกับลม
ฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต   
 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 ภำษำ และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 

 (French Language and Culture for Communication) 
 วิชำบังคับก่อน : FRN 101 ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับผู้เริ่มเรียน 1 

 ศัพท์ ส านวนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ฝรั่งเศส วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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    ภำษำอำหรับเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1                                                                
3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication I) 
     ภาษาอาหรับเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การรับโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง  
              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    ภำษำอำหรับเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2                                                  3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication II) 
 วิชำบังคับก่อน : ISL 111 ภำษำอำหรับเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 

     พัฒนาทักษะและค าศัพท์ภาษาอาหรับในระดับที่สูงขึ้น ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  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. 
 
ISL 113   ภำษำอำหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม 3(2-2-5) 

 (Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 
 วิชำบังคับก่อน : ISL 111  ภำษำอำหรับเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 

 พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิมในแง่มุม
ต่างๆ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
             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  ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว      การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง 
 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  ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication II) 

 วิชำบังคับก่อน : KOR 101  ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 การออกเสียงภาษาเกาหลี  รูปประโยคพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับ 
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่ สู งขึ้น  ได้แก่  การเจรจาซื้อ ขายสินค้า การสัมภาษณ์ งาน 
การเสนอความคิดเห็น 



 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  ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Korean Language and Culture for Communication) 

 วิชำบังคับก่อน : KOR 101  ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ภาษาเกาหลีผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิตโดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่หลากหลาย 
 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 ภำษำรัสเซียส ำหรับผู้เริ่มเรียน 3(2-3-6) 
 (Russian for Beginners ) 
 หลักไวยากรณ์เบื้องต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสียง ระดับเสียง ค าศัพท์ที่จ าเป็น    ในระดับ
เริ่มต้น 
 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary. 
 
RUS 102  ภำษำรัสเซียในชีวิตประจ ำวัน 3(2-2-5) 
 (Russian for Daily Life) 
 วิชำบังคับก่อน RUS 101 ภำษำรัสเซียส ำหรับผู้เริ่มเรียน 
 ค าศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น เช่น การทักทาย 
การแนะน าตัว 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  ภำษำและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Russian Language and Culture for Communication) 

 วิชำบังคับก่อน : RUS 101  ภำษำรัสเซียส ำหรับผู้เริ่มเรียน 
                   ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ  การด าเนินชีวิต โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 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 ภำษำสเปนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-3-6)
   (Spanish for Everyday Communication I) 
 (Spanish for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถามและบอกทิศทาง 
 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 ภำษำสเปนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-3-6) 
  (Spanish  for Everyday Communication II) 
 วิชำบังคับก่อน : SPN 101  ภำษำสเปนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ไวยากรณ์ ศัพท์และส านวนภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสเปนในเรื่องที่ เกี่ยวกับลมฟ้า
อากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดง
ความรู้สึก 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 ภำษำและวัฒนธรรมสเปนเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-3-6) 
 (Spanish Language and Culture for Communication) 
 วิชำบังคับก่อน : SPN 101  ภำษำสเปนเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาสเปนเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ    ชาวสเปน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบสเปน 
วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปน โดยเน้น          การฝึกทักษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication I)   
  การออกเสียงภาษาเยอรมัน และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว      การสนทนา
ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง  
  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 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication II)   
  วิชำบังคับก่อน : GER 121  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
  ไวยากรณ์ ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาเยอรมันในเรื่อง   ที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
  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 ภำษำและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-3-6) 
  (German Language and Culture for Communication)   
  วิชำบังคับก่อน : GER 121  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
  ศัพท์ส านวนภาษาเยอรมันเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
เยอรมัน วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันนี โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง
และการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
  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 ภำษำสวีดิชเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication I)  
  การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถามและบอกทิศทาง  
  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 ภำษำสวีดิชเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication II)  
  วิชำบังคับก่อน : SWD 121  ภำษำสวีดิชเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1  
  ไวยากรณ์ ศัพท์และส านวนภาษาสวีดิชในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเรื่องที่เกี่ยวกับลมฟ้า
อากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดง
ความรู้สึก 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 ภำษำและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-3-6) 
  (Swedish Language and Culture for Communication)  
  วิชำบังคับก่อน : SWD 121  ภำษำสวีดิชเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
  ศัพท์ ส านวนภาษาสวีดิชเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสวีเดน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบสวีเดน 
การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวีเดน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่
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  ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเวียดนาม และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง 
 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  ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication II) 

 วิชำบังคับก่อน : VTN 101  ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน 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  ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Vietnamese Language and Culture for Communication) 

 วิชำบังคับก่อน : VTN 101  ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์ส านวนภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ        การรับประทานอาหาร
แบบเวียดนาม การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  การ
ถามและบอกทิศทาง 
 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  ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication II) 

 วิชำบังคับก่อน : MLY 101  ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน 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  ภำษำและวัฒนธรรมมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Malay Language and Culture for Communication)  

 วิชำบังคับก่อน : MLY 101  ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษามลายูเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมลายู
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบมลายู 
การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่
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  ภำษำอินโดนีเซียเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1     3(2-2-5) 
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
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  ภำษำอินโดนีเซียเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2      3(2-2-5) 
                     (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)         

 วิชำบังคับก่อน : BHS 101  บำฮำซำอินโดนีเซียเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน 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  ภำษำและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อกำรสื่อสำร      3(2-2-5) 
                     (Indonesia Language and Culture for Communication)         

 วิชำบังคับก่อน : BHS 101  บำฮำซำอินโดนีเซียเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว

อินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภำษำลำวเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1     3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  การ
ถามและบอกทิศทาง 
 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  ภำษำลำวเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication II) 

 วิชำบังคับก่อน : LAO 101  ภำษำลำวเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน 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. 
 
LAO 110  ภำษำและวัฒนธรรมลำวเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Lao Language and Culture for Communication)  

 วิชำบังคับก่อน : LAO 101  ภำษำลำวเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวลาว 

ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบลาว 
การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด  ในสถานการณ์ที่
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  ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication I)  
 การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพ้ืนฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์               
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  ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 2 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication II)  
 วิชำบังคับก่อน : BRM 121  ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน 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  ภำษำและวัฒนธรรมพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 (Burmese Language and Culture for Communication)  
 วิชำบังคับก่อน : BRM 121  ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำรประจ ำวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒ นธรรมของชาวพม่า 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบพม่า 
การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่
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)  กลุ่มที่ 3     ภำวะผู้น ำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
         (Leadership and Social Responsibility) 
     

RSU 130 ศำสตร์แห่งรัก 3(2-2-5) 
 (Sceince of Love) 

           ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผู้ อ่ืน ครอบครัว สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตระหนักในการรู้คุณค่าตนเอง และการเคารพผู้อ่ืน มีความรู้สึกรับผิดชอบ ใช้พลังแห่งรักสร้างสรรค์
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 ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 
               (Leadership for Changes) 
  การเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบัติของผู้น าทางสังคม ธุรกิจ    และการเมือง 
ด้วยแนวคิด  ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาตนเอง   แนวทางการ
พัฒนาชุมชน 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 กำรรู้เท่ำทันกำรคอร์รัปชั่น      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 

              ความหมาย รูปแบบ วิธีการ ของการคอร์รัปชั่น การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การใช้อ านาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงของการคอร์รัปชั่นระหว่าง มิติทางการเมือง
และสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และต่างประเทศ ปลูกฝังจิตส านึกในการไม่นิ่งเฉยต่อ
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

 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            ศำสตร์พระรำชำ                                                                3(2-2-5) 
                           (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การรู้จักพ่ึงตนเอง การ
เข้าใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง โดยประสานการเรียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเรียน เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตที่มีความสุขและ
ยั่งยืน     

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 กฎหมำยต้องรู้        3(2-2-5) 

(Legal Awareness) 
ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมาย  กฎหมายแพ่ง 

เกี่ยวกับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดกที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย  และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ โดยก าหนดผู้กระท าผิดจะได้รับ
โทษตามที่กฎหมายก าหนด   เข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่านกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อชีวิต 

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         กำรออกแบบชีวิตและสังคมแห่งควำมสุข                                           3(2-2-5) 
                        (Happy Life and Society Design) 

นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงอนาคต การ
ออกแบบชีวิตที่มีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบายความสุข 

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 ชีวิตในต่ำงแดนกับกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม 3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)   
 การเรียนรู้อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัย
การเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ 
องค์กรในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์ต้องใช้
เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 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 สัมมนำประสบกำรณ์ต่ำงแดน 3(3-0-6) 
 (Seminars in Overseas Experiences) 

          การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่างๆ โดยการน าประเด็นที่พบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ     หรือหน่วยงานต่างชาติใน
ประเทศไทยมาอภิปราย  และเลือกประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศ หรือจากการ
ฝึกงานในบริษัทข้ามชาติที่เปิดด าเนินการในประเทศไทยมาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางการน าเสนอ 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 ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรด ำเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Sciences and Arts of Living) 
 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เหตุผลที่สร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
และการสร้างจิตส านึกต่อการพัฒนาสังคม 
 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 ปทุมธำนีศึกษำ                                                 3(3-0-6) 
 (Pathum Thani Study) 
  ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ ระบบ
นิเวศ 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 ความคิดความเชื่อผ่านบุคคลที่
น่าสนใจ เพ่ือวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การน ามาปรับใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 
 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 ความคิดความเชื่อผ่านสื่อที่
นักศึกษาสนใจ 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) 
 สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมในบริบทโลก 
สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 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  ควำมเป็นไทย     3(2-2-5) 
 (Thainess) 
 เรียนรู้ความหมายของค าว่า “ไทย”  เอกลักษณ์และความเป็นไทย  ค่านิยมแบบไทย ความเชื่อ 
ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจน รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมไทย
ด้านต่างๆ อาทิ  มารยาท  การแต่งกาย  อาหาร  การละเล่น ความเป็นไทยในสายตาชาวโลก 



 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai 
conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly 
reflecting Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, 
dress code, foods, Thai children's games; Thai unique characteristics as perceived by the world 
outside. 
                 
RSU 148   ไทยในสื่อ                                                                                3(2-2-5)  
 (Thai Dimension in Media) 
 ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในสื่อ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา ความหมายและ 
ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ  เรียนรู้องค์ประกอบของสื่อ หน้าที่ของสื่อต่อสังคม ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ศึกษาการใช้ภาษา ค่านิยม และภาพสะท้อนผ่านสื่อประเภทต่างๆ ฝึก
วิเคราะห์กรณีศึกษา 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 ความเชื่อความศรัทธาศึกษาปรากฏการณ์
ร่วมสมัย โครงสร้างและพลังอ านาจของวัฒนธรรม ทั้งระดับสังคม ระดับภูมิภาคและระดับสากล เพ่ือหาแนวทาง
คงอยู่การสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมแบบน าสมัย สร้างจิตส านึก ตระหนักถึงความส าคัญและเคารพการอยู่ร่วมกัน
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม 

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  ศิลปะกำรท ำงำนต่ำงวัฒนธรรม                                     3(2-2-5) 
 (Arts of Working with Foreigners) 
 ข้อมูลส าคัญในการท างาน ทั้งในด้านของคนไทยที่ท างานในต่างแดน หรือคนไทยที่ท างานกับ
หน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้แนวโน้มอุปสงค์ของ
ตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษัทที่ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเทคนิคที่จ าเป็นในการท างานกับ
ชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตของชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อห้ามและข้อควร
ปฎิบัติ 
 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 วิถีอำเซียน 1      3(2-2-5) 
 (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)  
 ความเป็นมาและการก่อตั้งของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการเตรียมตัวก่อนการ
เดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละ
ประเทศของเครือข่ายพีทูเอ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่าย เส้นทางและ
พาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ที่พัก อาหารและม้ืออาหาร กิจกรรม บริการและการดูแลที่พึงได้รับระหว่างการ
เดินทาง ประโยชน์ที่จะได้รับ เว็บไซต์พีทูเอส าหรับศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม  แนวทางการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
อย่างถูกวิธี  
              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  วิถีอำเซียน 2 3(2-2-5) 
 (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)    
 เป็นรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมและกิจกรรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการผ่านทางสมาคมP2A ผู้เรียนต้อง
ลงทะเบียนและเข้ามีส่วนร่วมในการเดินทางขั้นต ่าอย่างน้อย 10 วันเพ่ือเดินทางไปยัง 3 ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม
อาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เรียนจะได้ร่วมกิจกรรมและ
เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม และความเชื่อของ
ผู้คนในแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคมอาเซียน  
เมื่อกลับจากการเดินทางผู้เรียนต้องท าการน าเสนอประสบการณ์ผ่านการน าเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็น
การประเมินความรู้ 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 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  ควำมสร้ำงสรรค์ในงำนศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 

พ้ืนฐานงานศิลปะที่ ส าคัญ ในด้านมนุษยศาสตร์  ทัศนศิลป์  สถาปัตยกรรม เพลงและ
ศิลปะการแสดง  ส ารวจค่านิยมและความสนใจในการพัฒนางานศิลป์ และวัฒนธรรมจากท่ัวโลก ศึกษารูงานศิลปะ
และสื่อที่หลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลป์ การเขียนบทวิจารณ์ และการ
จัดโครงการที่สร้างสรรค์ 

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     ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม   (Innovative Entrepreneurship) 
RSU 150       กำรจัดกำรเชิงสร้ำงสรรค์                                                      3(2-2-5) 
 (Creative Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์เชิงสังเคราะห์และ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจัดการเชิงสร้างสรรค์ การจัดการรูปแบบต่างๆ ผ่ านกรณีศึกษา การ
วางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
 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      ประสบกำรณ์จำกกำรสตำร์ทอัพและกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ                3(1-4-4) 

                     (Startup and Entrepreneurship Experiences)           
                   ความหมายของธุรกิจสตาร์ท อัพ  สตาร์ท อัพแบบดั้ งเดิมและสตาร์ท อัพในยุคปั จจุบั น                 
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การออกแบบสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่ตนเองสนใจ
และท าได้จริง กิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดหาทุนหรือ
ผู้สนับสนุน 

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   กำรคิดนอกกรอบ  3(2-2-5) 

(Lateral Thinking) 
ถอดรหัสคิด หลักการใหม่  แนวคิดใหม่  มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้ความรู้และการ

น าเสนอความจริงในแนวใหม่  การสร้างทีมนักนวัตกรรมทางสังคมยุคใหม่ สร้างความกล้าหาญในการตอบโจทย์
ทางสังคมอย่างมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนวใหม่ สามารถน าเสนอความรู้ใหม่ที่
น าไปใช้ได้จริงในชีวิต การท างาน  และแบ่งปันหลักการและแนวคิดใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเผยแผ่ความรู้สู่
สังคม 

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        ผู้ประกอบกำรไลฟ์สไตล์                              3(2-2-5) 
 (Lifestyle Entrepreneurship) 
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต การเป็น
ผู้ประกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม 
 Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. 
Personality Psychology. Social enterprise. 
 
RSU 154 แนวคิดกำรประกอบกำรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล    3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ  และการสื่อสาร  การประกอบการแนวคิดพ้ืนฐาน
ทางเศรษศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจัยการผลิต 
การผลิต ต้นทุน รายรับ ก าไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
มู ล ค่ า เ งิ น ต า ม เ ว ล า  น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น  อั ต ร า แ ล ก เป ลี่ ย น  ก า ร ล ง ทุ น  ก า ร ร ะ ด ม ทุ น   
การค้าระหว่างประเทศ  รายได้ประชาชาติ  และปัญหาเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, 
basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market, 
market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, government 
budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of money, 
mnonetary policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national income, 
and economic problems in digital economy.  
    



     6) กลุ่มที่ 6     รู้เท่ำทันสื่อดิจิทัล   (Digital Media Literacy) 
 

RSU 160 รู้เท่ำทันสื่อดิจิทัล        3(2-2-5) 
 (Digital Media Literacy) 
 นิยามความรอบรู้เรื่องสื่อดิจิทัล  ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ดิจิทัลในการสื่อสาร  การเข้าถึง  การแลกเปลี่ยน  การใช้สื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสาร ความคิดเชิงวิพากษ์ต่อกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากสื่อดิจิทัลเพ่ือประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 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 กำรออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล      3(2-2-5) 
 (Design and Production of Media) 
 การสร้างแนวคิดเพ่ือการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการวางแผน
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    หลักคิดวิทยำศำสตร์ (Essence of Science)   
 

RSU 170 หลักคิดวิทยำศำสตร์       3(2-2-5) 
  (Essence of Science) 
  ศึกษาภาพรวมวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการตั้ง สมมติฐานเพ่ือ
น าไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาค าตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานที่วางไว้ 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 
principles, mathematics and related information technology in order to prove the concept based on 
the formulated hypothesis, and propose possible future development. 
 
RSU 171 วิถีสุขภำพดีมีสุข        3(2-2-5) 
  (Healthy Life-Styles) 
  กระบวนทัศน์ด้านสุขภาวะ การรอบรู้ด้านสุขภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   การดูแลและ
การสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา     ในชีวิตประจ าวัน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
  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) 
  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชุมชนและระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก การรับมือ การปรับตัว
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่วิฤตในปัจจุบัน การน้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  ต่อการด าเนินชีวิต 
 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 โภชนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ      3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
  ค าจ ากัดความของอาหาร  สารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภทและบทบาทของสารอาหาร
แต่ละชนิดและความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ  ปริมาณความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดที่ร่างกายควรได้รับ
ในประจ าวัน ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความต้องการและการใช้พลังงาน        ในแต่ละวัน พลังงานที่ร่างกาย



ต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกก าลังกาย ภาวะทุพโภชนาการ การควบคุมน ้าหนักตัว 
ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ และการใช้อาหารร่วมในการบ าบัดโรคต่างๆ  เทคโนโลยี
อาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในอาหาร 

 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each 
nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass Index 
(BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutritional status; 
exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several 
physiological conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food sanitation, 
natural food toxins and food-borne diseases. 

 
RSU 174   กำรออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design) 

รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพ่ือการเสริมสร้างและกระชับกล้ามเนื้อ 
การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและลดกระชับสัดส่วนของร่างกาย รวมถึงการ
วางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย  

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     อำร์เอสยู มำย-สไตล์   (RSU My-Style) 
   

RSU 180 รังสิตมำย-สไตล์        3(1-4-4) 
  (RSU My-Style) 
  การพัฒนาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสังเคราะห์และการคิด
เชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้ จากกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีนักศึกษาสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิต 
                           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 นันทนำกำร         3(2-2-5) 
  (Recreation) 
  รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ ให้เหมาะสม สามารถออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแต่ละสภาวการณ์ 
  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 กำรพัฒนำควำมสำมำรถพิเศษ       3(2-2-5) 
  (Talents Development)  
  การพัฒนาความสามารถพิเศษ ในด้านการเป็นนักพูด พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักแสดง นักร้อง นัก
ดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นักเต้น เพ่ือฝึกทักษะ 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 กำรปฏิบัติงำนช่ำงด้วยตนเอง       3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
  กลไกการท างานของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
โดยการลงมือท าให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แก้ไขเป็นเรื่องง่ายสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
  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            คนต่ำงรุ่นในสังคมสูงวัย      3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society)  
  การเตรียมตัวส าหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศ
ไทย และสังคมโลก เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายที่สร้างโดยองค์การ
อนามัยโลก ที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว และการมีส่วน



ร่วมในสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยและสังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ในอนาคต 
  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. 

 


