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ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  25180051100016 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษารัสเซีย   
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Russian 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซีย) 
   ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษารัสเซีย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Russian) 
   ชื่อย่อ B.A. (Russian) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   136 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษารัสเซีย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย     
พ.ศ. 2556 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน 
 เมื่อวันที่ 13 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
 เมื่อวันที่ 25 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา  2563 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ประกอบอาชีพอิสระ (บริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับชาวรัสเซีย) 
  8.2 ล่าม นักแปลภาษารัสเซีย 
  8.3 งานบริการด้านการท่องเที่ยว 
  8.4 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
  8.5 ผู้สอนภาษารัสเซีย             
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปี 
ข้างหน้ามีแนวโน้มในการเปิดเสรีทางการค้า ภาคบริการและการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น 
รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก  โดยกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้นซึ่งรัสเซียเป็นหนึ่ง
ในคู่ค้าและพันธมิตรภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับต่างๆ  ดังนั้นเ พ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว บัณฑิต
ของสาขาวิชาฯ จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงตามแนวคิดประเทศไทย 4.0  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันมีคนรัสเซียจ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยว พ านักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
เพ่ือให้การสื่อสารกับคนรัสเซียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และถูกต้องโดยค านึงถึงกฎเกณฑ์ตลอดจน
ปัญหาต่างๆในการสื่อความหมายที่มีวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญ รวมทั้งปัญหาในการสื่อสารของกลุ่มชนต่าง
วัฒนธรรมที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย จึงจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย อันจะน าไปสู่การสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวรัสเซียได้อย่างราบรื่นและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษารัสเซีย เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศไทย  
 12.2 ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน 
  การปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
เน้นการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน

เพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
               ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
               จ านวน 21   หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.101 โลกอาเซียนและไทย    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป)  
มธ.103 ชีวิตและความยั่งยืน    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป)  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
          ไม่นับหน่วยกิต 
มธ.104 การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป)  
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป)  
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา       3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
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ท.202  การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน             3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ท.203  การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)  
มธ.116 มนุษยก์ับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปการแสดง 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)  
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.121 มนุษย์กับสังคม     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.125  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
จน.171 ภาษาจีน 1     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
จน.172 ภาษาจีน 2     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น    3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
         ไม่นับหน่วยกิต 
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2      3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 1            3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 2   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ภาษาเยอรมัน 
- ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1     3 (3-0-6)       (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
- ส าหรับผู้ที่สอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับอนุมัติจาก
ภาควิชา 
ย.111 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
ย.112 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
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สป.171 ภาษาสเปน 1      3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
สป.172 ภาษาสเปน 2     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.173 ภาษาเขมร 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.174   ภาษาเขมร 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.175   ภาษาพม่า 1     3 (3-0-6)     (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.176   ภาษาพม่า 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.177 ภาษามลายู 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.178 ภาษามลายู 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2    3 (3-0-6)   (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.181 ภาษาลาว 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.182 ภาษาลาว 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
อ. 211 การฟัง-พูด                               3 (3-0-6)    (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์    3 (3-0-6)    (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์    3 (3-0-6)    (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
รซ.171  ภาษารัสเซีย 1     3 (2-3-4) (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
รซ.172   ภาษารัสเซีย 2     3 (2-3-4) (วิชาศึกษาท่ัวไป)  
 13.3 การบริหารจัดการ 
  มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ในทุกรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียน  เพ่ือ
ก าหนดเนื้อหา และวิธีการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพ่ือควบคุมคุณภาพ  
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซียมุ่งส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษารัสเซีย  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และแผนพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของชาติ 
  ความส าคัญ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซียเป็นสาขาที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมรัสเซีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความสามารถในการใช้ภาษารัสเซียทั้งอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง  4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
2) มีความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม หรือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในระดับที่
สูงขึ้น 
3) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรัสเซีย 
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ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในปีการศึกษาที่ 3 และในการเรียนชั้นปีที่ 1-4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของกรรมการสาขาวิชาฯ  
     1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                   ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง 
หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย   
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
  2 )  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ข้ า ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้าม
สถาบัน พ.ศ.2560 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
   1) วิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ       100 หน่วยกิต 

   2.1) วิชาเอก     82  หน่วยกิต 
    2.1.1) วิชาบังคับในสาขา  49            หน่วยกิต 
    2.1.2) วิชาบังคับนอกสาขา 9            หน่วยกิต 
    2.1.3) วิชาเลือกในสาขา  24            หน่วยกิต 
               2.2)วิชาโท หรือวิชาเลือก    18 
 หน่วยกิต 

   3) วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

       3.1.3.1 รหัสวิชา 
    รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  

    อักษรย่อ รซ./ RS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ 
  ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักหน่วย   
  เลข   1-5 หมายถึง วิชาบังคับ 

เลข   6-9 หมายถึง วิชาเลือก 
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เลขหลักสิบ 
      เลข   1 หมายถึง วิชารวมทักษะทั้ง 4 
      เลข   2 หมายถึง วิชาทางด้านภาษาศาสตร์ 
      เลข   3 หมายถึง วิชาทางด้านการอ่าน 
      เลข   4 หมายถึง วิชาทางด้านการฟัง-การพูด  
      เลข   5 หมายถึง วิชาทางด้านการเขียน 
      เลข   6 หมายถึง วิชาทางด้านวิชาชีพ 
      เลข   7 หมายถึง วิชาทางด้านวรรณคดี 
      เลข   8         หมายถึง วิชาทางด้านการแปล 

      เลข   9 หมายถึง วิชาทางด้านวัฒนธรรมและสังคมรัสเซีย 
                             เลข  0           หมายถึง วิชาฝึกงาน 

เลขหลักร้อย 
เลข   2 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข   3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข   4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 

       3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1:  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21   
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science) บังคับ 1 รายวิชา 
  มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา    3 (3-0-6) 
  TU 100 Civic Engagement 
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities) บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้   
  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม     3 (3-0-6) 
  TU102 Social Life Skills  
  มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง    3 (3-0-6) 
  TU108 Self-Development and Management 
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หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Sciences and athematics) บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
  มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน     3 (3-0-6) 
  TU103  Life and Sustainability  
  มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา        3 (3-0-6) 
  TU107 Digital Skill and Problem Solving  
หมวดภาษา (Languages)บังคับ 2 รายวิชา คือ มธ.104 และ มธ.105                               
  มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
  TU050 English Skill Development    ไม่นับหน่วยกิต 
  มธ.104 การคิด อ่าน และเขียน อย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6) 
  TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing  
  มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) 
  TU105 Communication Skills in English  
และบังคับเลือกอีก 2 รายวิชาจากวิชาต่อไปนี้  
  มธ.101 โลกอาเซียน และไทย     3 (3-0-6) 
  TU 101  Thailand, ASEAN, and the World  
  มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
  TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
  TU106 Creativity and Communication  
 
  ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้ จ านวน 9 
หน่วยกิต ดังนี้ คือ 

 1.    วิชาบังคับเลือก  1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ท.201  การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน    3 (3-0-6) 

TH 201 Writing Proficiency Development 
ท.202  การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน                  3 (3-0-6) 
TH 202 Reading Proficiency Development                     
ท.203  การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น                       3 (3-0-6) 
TH 203 Basic Critical Reading 
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 2. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เลือกศึกษารายวิชาอ่ืนๆ จากรายวิชาในส่วนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 
2 จ านวน 6 หน่วยกิตจากวิชาดังต่อไปนี้    

มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions 

 มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม   3 (3-0-6) 
 TU 115 Man and his Literary Creativity 
 มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปการแสดง  3 (3-0-6) 
 TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
 TU 117 Development of the Modern World 
 มธ.121 มนุษย์กับสังคม      3 (3-0-6) 
 TU 121 Man and Society 
 มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)  
 TU 122 Law in Everyday Life  
 มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) 
 TU 124 Society and Economy 
 มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ    3 (3-0-6) 
 TU 131 Man and Physical Science 
 มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3 (3-0-6) 
 TU 142 Man and Biological Science   
 มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 
 TU 143 Man and Environment 
 มธ.151 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย   3 (3-0-6) 
 TU 151 General College Mathematics 
 มธ.155 สถิติพื้นฐาน      3 (3-0-6) 
 TU 155 Elementary Statistics 
 อซ.125  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน    3 (3-0-6) 
 AS 125 Introduction to ASEAN 
วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาจีน 
 จน.171 ภาษาจีน 1      3 (3-0-6) 
 CH171 Chinese 1 
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 จน.172 ภาษาจีน 2      3 (3-0-6) 
 CH172 Chinese 2 
 ภาษาฝร่ังเศส 
 ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น     3 (2-3-4)    
 FR070 Elementary French     ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1      3 (2-3-4)    
 FR171 French 1 
 ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2       3 (2-3-4)    
 FR172 French 2 
 ภาษาญี่ปุ่น 
 ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 1             3 (3-0-6) 
 JP171 Japanese for Beginners 1 
 ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 2    3 (3-0-6) 
 JP172 Japanese for Beginners 2 
 ภาษารัสเซีย 
 รซ.171 ภาษารัสเซีย 1      3 (2-3-4)    
 RS171 Russian 1 
 รซ.172 ภาษารัสเซีย 2      3 (2-3-4)    
 RS172 Russian 2 
 ภาษาเยอรมัน 
 - ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
 ย.171 ภาษาเยอรมัน 1      3 (3-0-6)       
 GR171 German 1 
 ย.172 ภาษาเยอรมัน 2      3 (3-0-6)    
 GR172 German 2 
 - ส าหรับผู้ท่ีสอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับอนุมัติ
จากภาควิชา 
 ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1     3 (3-0-6)    
 GR111 Fundamental German 1  
 ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2     3 (3-0-6)    
 GR112 Fundamental German 2 
 ภาษาสเปน 
 สป.171 ภาษาสเปน 1       3 (2-3-4)    
 SP171 Spanish I 
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 สป.172 ภาษาสเปน 2      3 (2-3-4)    
 SP172 Spanish II  
 ภาษาเกาหล ี
 อซ.171 ภาษาเกาหลี 1      3 (3-0-6)    
 AS171 Korean 1 
 อซ.172 ภาษาเกาหลี 2      3 (3-0-6)    
 AS172 Korean 2 
 ภาษาเขมร 
 อซ.173 ภาษาเขมร 1      3 (3-0-6)    
 AS173 Khmer  1 
 อซ.174   ภาษาเขมร 2      3 (3-0-6)     

AS174 Khmer 2 
 ภาษาพมา่ 
 อซ.175   ภาษาพม่า 1      3 (3-0-6)     
 AS175 Burmese  1 
 อซ.176   ภาษาพม่า 2      3 (3-0-6)    
 AS176 Burmese 2 
 ภาษามลาย ู
 อซ.177 ภาษามลายู 1      3 (3-0-6)     
 AS177 Malay  1 
 อซ.178 ภาษามลายู 2      3 (3-0-6)    
 AS178 Malay  2 
 ภาษาเวียดนาม 
 อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1      3 (3-0-6)     

AS179 Vietnamese 1 
 อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2      3 (3-0-6)   
 AS180 Vietnamese 2 
 ภาษาลาว 
 อซ.181 ภาษาลาว 1      3 (3-0-6)     

AS181 Lao 1 
 อซ.182 ภาษาลาว 2      3 (3-0-6)    
 AS182 Lao 2 
 ภาษาอินโดนีเซีย  
 อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1     3 (3-0-6)    
 AS183 Indonesian 1 
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 อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2     3 (3-0-6)    
 AS184 Indonesian 2 
ท้ังนี้ ไม่นับรวมภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1 และภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2   
 
หมายเหตุ 
 1. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาที่ต่างจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทั่วไป  ส่วนที่ 1 
 2. นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซียจะต้องศึกษาวิชาพ้ืนฐานภาษารัสเซีย 
ในปีแรกท่ีเข้าศึกษา ได้แก่ วิชา รซ.171  ภาษารัสเซีย 1  และวิชา รซ.172 ภาษารัสเซีย 2 ต้องสอบไล่ในแต่ละ
ตัวได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C 
  3.ส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศนักศึกษาต้องศึกษาเป็นคู่ทั้งตัว 1 
และตัว 2  ในภาษาเดียวกัน  จึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตในวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 2 ได้ 
 

2. วิชาเฉพาะ              100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเอก      82 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาบังคับในสาขา   49 หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา 17 วิชา รวม 49 หน่วยกิต และต้องสอบได้คะแนน

เฉลี่ยวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ ากว่า 2.00  และในรายวิชาฝีกงานต้องได้เกรด S ได้แก่   
   รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
รซ.211  ภาษารัสเซีย 3     3 (2 – 3 – 4) 

    RS211   Russian 3 
 รซ.212   ภาษารัสเซีย 4     3 (2 – 3 – 4) 
  RS212  Russian 4 
 รซ.221  การออกเสียงภาษารัสเซีย    3 (3 – 0 – 6) 
   RS221   Russian Pronunciation 
 รซ.222  ภาษาศาสตร์ภาษารัสเซียเบื้องต้น   3 (3 – 0 – 6) 
   RS222  Introduction  to Russian  Linguistics 
 รซ.231  การอ่านภาษารัสเซีย 1    3 (3 – 0 – 6) 
    RS231  Reading  in Russian 1 

รซ.232  การอ่านภาษารัสเซีย 2    3 (3 – 0 – 6) 
   RS232  Reading  in  Russian 2 
   รซ.241   การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 1    3 (3 – 0 – 6) 
   RS241   Listening-Speaking in Russian 1 

รซ.242  การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 2    3 (3 – 0 – 6) 
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    RS242  Listening-Speaking in Russian 2 
 รซ.291  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย  3 (3 – 0 – 6) 
   RS291            General Information about Russia 

รซ.311          ภาษารัสเซีย 5     3 (2 – 3 – 4) 
    RS311     Russian 5 
 รซ.312     ภาษารัสเซีย 6     3 (2 – 3 – 4) 
    RS312     Russian 6 
 รซ.351      การเขียนภาษารัสเซีย 1    3 (3 – 0 – 6) 
    RS351     Writing  in  Russian 1 
 รซ.352        การเขียนภาษารัสเซีย 2    3 (3 – 0 – 6) 
   RS352    Writing  in Russian 2 
 รซ.371       ประวัติวรรณคดีรัสเซีย     3 (3 – 0 – 6) 
    RS371   History  of  Russian  Literature                                                                                                          
    รซ.372   วรรณกรรมเอกรัสเซีย คริสต์ศตวรรษท่ี 19-20        3 (3 – 0 – 6) 
    RS372     19th – 20 th Centuries Masterpieces of Russian Literature 
    รซ.401            การฝึกงาน                                      1 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) 
    RS401      Practicum 
  รซ.481     การแปลภาษารัสเซีย    3 (3 – 0 – 6) 
   RS481     Russian Translation 
 

 2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา   9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้รายวิชาดังต่อไปนี้รวม 9 หน่วยกิต 
 อ.211           การฟัง-พูด     3 (3 – 0 – 6)  
 EG211            Listening-Speaking 

           อ.221           การอ่านเชิงวิพากษ์      3 (3 – 0 – 6)  
 EG221            Critical Reading 
 อ.231           การเขียนเชิงวิพากษ์    3 (3 – 0 – 6)   

  EG231           Critical Writing  
 
 2.1.3) วิชาเลือกในสาขา  24 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนๆ  ในสาขาวิชาภาษารัสเซียอีกไม่น้อยกว่า  8 รายวิชา  
รวม  24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยมีรายวิชารหัส 400 อย่างน้อย 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

        รซ.296   ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย   3 (3 – 0 – 6) 
 RS296  Russian Language and Culture  
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 รซ.297          ศิลปะรัสเซีย                                                3 (3 – 0 – 6) 
 RS297          Russian Arts  
 รซ.326         โครงสร้างและระบบค าภาษารัสเซีย                     3 (3 – 0 – 6) 
 RS326          Word Formation and Russian Morphology 
 รซ.336     การอ่านภาษารัสเซีย 3    3 (3 – 0 – 6) 
 RS336  Reading in Russian 3 
 รซ.346       การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 3    3 (3 – 0 – 6) 
 RS346  Listening-Speaking in Russian 3  
 รซ.347  การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 4    3 (3 – 0 – 6) 
 RS347  Listening-Speaking in Russian 4 

  รซ.366           ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจ    3 (3 – 0 – 6) 
       RS366           Russian for Business 
     รซ. 367           ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1   3 (3 – 0 – 6) 
     RS367             Russian for Tourism 1 
      รซ. 426        โครงสร้างประโยคในภาษารัสเซีย                        3 (3 – 0 – 6) 
     RS426        Russian Syntax 
     รซ.436            การอ่านประวัติศาสตร์รัสเซีย              3 (3 – 0 – 6) 
     RS436  Reading on Russian History 
 รซ.466            ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว  2   3 (3 – 0 – 6) 
 RS466             Russian for Tourism 2 
 รซ.467            การสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 
 RS467             Teaching of Russian as a Foreign Language  
 รซ.468             ภาษารัสเซยีเพื่อการระหว่างประเทศ           3 (3 – 0 – 6) 
 RS468             Russian for Foreign Affairs 
 รซ.476 วรรณกรรมยุคโซเวียต     3 (3 – 0 – 6) 
 RS476  Soviet Literature 
 รซ.486   การแปลนิทานและเรื่องสั้นภาษารัสเซีย  3 (3 – 0 – 6) 
 RS486            Translation of Russian Fairy Tales and Short Stories 
 รซ.487   การแปลแบบล่ามภาษารัสเซีย               3 (3 – 0 – 6) 
 RS487  Russian Interpretation 
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  2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก    18        หน่วยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้ 
 2.2.1 วิชาโท 

 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิชาโท  โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้นๆ 

                       ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

                   หรือ 2.2.2 วิชาเลือก 
 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร์  รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 
3.  วิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจ านวน
อย่างน้อย  6  หน่วยกิต ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 
 นักศึกษาจะน าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ  
มธ.100 – มธ. 156 
 

4.  การศึกษาวิชาภาษารัสเซียเป็นวิชาโท 
            นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษารัสเซียเป็นวิชาโท  ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษารัสเซีย
ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  โดยศึกษาวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  4.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษารัสเซีย  รวม  18 หน่วยกิต  ได้แก่รายวิชา  
รซ. 171 ภาษารัสเซีย1, รซ. 172  ภาษารัสเซีย 2,  รซ. 211 ภาษารัสเซีย 3,  รซ. 212 ภาษารัสเซีย4,  รซ. 
311 ภาษารัสเซีย 5 , รซ. 312 ภาษารัสเซีย 6  
  
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษารัสเซีย 
  นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษารัสเซีย  ได้หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า  96  หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 

5.1 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
5.2 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ภาคการศึกษาปกติ 
5.3 ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร  รวม  30  หน่วยกิต 
5.4 ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษารัสเซียไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
 ตามเงื่อนไข  ต่อไปนี้  
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5.4.1 วิชาบังคับในสาขาวิชาฯ  ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต  และต้องสอบได้คะแนน
เฉลี่ยวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ ากว่า 2.00 

5.4.2 วิชาอ่ืนๆ  ในสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5.4.3 ศึกษาและสอบไล่ได้วิชาภาษาอังกฤษ 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต  ได้แก่  วิชา   

อ. 211 อ.221 และ อ.231 
5.4.4 ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา     
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป   
รซ. 171    ภาษารัสเซีย 1  (วิชาเลือกเสรี) 

15 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป   
รซ. 172    ภาษารัสเซีย 2 (วิชาเลือกเสรี) 

15 
3 

รวม 18 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
รซ. 211    ภาษารัสเซีย 3 
รซ. 221   การออกเสียงภาษารัสเซีย            
รซ. 231   การอ่านภาษารัสเซีย 1 
รซ. 241   การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 1  
รซ. 291  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย  
อ.211  การฟัง-พูด 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
รซ. 212  ภาษารัสเซีย 4 
รซ. 222  ภาษาศาสตร์ภาษารัสเซียเบื้องต้น  
รซ. 232  การอ่านภาษารัสเซีย 2                 
รซ. 242  การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 2            
อ. 221  การอ่านเชิงวิพากษ์ 
วิชาโทหรือวิชาเลือก          

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
รซ. 311   ภาษารัสเซีย 5 
รซ. 351  การเขียนภาษารัสเซีย 1     
รซ.371 ประวัติวรรณคดีรัสเซีย            
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์    
วิชาเลือกในสาขา   
วิชาโทหรือวิชาเลือก   

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
รซ. 312  ภาษารัสเซีย 6 
รซ. 352  การเขียนภาษารัสเซีย 2                
รซ. 372 วรรณกรรมเอกรัสเซีย คริสต์ศตวรรษที่ 19-20 
วิชาเลือกในสาขา   

3 
3 
3 
6 

รวม 15 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคฤดูร้อน 

รซ.401  การฝึกงาน 1 

รวม 1 

 
 

ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 

รซ. 481 การแปลภาษารัสเซีย                    
วิชาเลือกในสาขา                       
วิชาโทหรือวิชาเลือก         

หน่วยกิต 
3 
9 
3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 

วิชาเลือกในสาขา 
วิชาโทหรือวิชาเลือก         

หน่วยกิต 
6 
9 

รวม 15 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

3.1.5.1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดสังคมศาสตร์   
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good 
global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various 
case studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise 
awareness or bring about change in an area of their interest.   
 
มธ.109  นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ     3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset 
 การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพ่ือสังคม 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation. 
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN,and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้ง
โลก มีจิตส านึกสากล (Global Mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวาง
ขึ้น 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
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examples of situations or people interest. The purpose of this is to create the perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset 
and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldwide. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม       3 (3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 
 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การ
ได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs 
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students 
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture.   
 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง      3 (3-0-6) 
TU108 Self-Development and Management 
 การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.  
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หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind 
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and 
development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict 
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of 
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications. 
 
มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา          3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving 
 ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and 
economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability 
evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and 
professional online communication. 
 
หมวดภาษา  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development         
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
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TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing  
 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐาน
สนับสนุนการใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถ
อ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through quesitonning, analytical, synthetic and 
evaluation skills. Student learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic and 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply this methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques. 
 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English  
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from vaiours disciplines related to students’ field of study. 
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญและการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล 
องค์กร และสังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organizational and social levels. 
 
 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 
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ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน                                  3 (3-0-6)  
TH 201 Writing Proficiency Development                    

ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดล าดับความคิด การถ่ายทอดความคิด  และการฝึกทักษะการเขียน
เบื้องต้น 

Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; 
and practice of basic writing skills. 

 
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน                     3 (3-0-6) 
TH 202 Reading Proficiency Development                     

ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน และ
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types 
of messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture. 
 
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น                              3 (3-0-6) 
TH 203 Basic Critical Reading                                   

ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์       
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical 

reading skills. 
 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World        
 ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which 
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, 
culture, society, economics, and politics in the Present World Society. 
 

มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิต
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
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 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have 
influenced attitudes, morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and 
critically towards certain phenomena in order that they can apply their knowledge and 
understanding to their own social situations. 
 
มธ.115  มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) 
TU 115  Man and his Literary Creativity 
 เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพยนตร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่
มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, 
films, electronic media and other modern media in order to compare the past and present 
world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and creators. To 
explore the association of people and those creative works in terms of their relationship with 
our ways of life today.  
 
มธ.116  มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU 116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ
ปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและ
ซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความส านึกใน
คุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวิต
ของคนไทย  
 This course is a study of art in relation to its function and the development of people, 
society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and 
performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also aims to 
instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also the 
appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life.  
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มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 117  Development of the Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An 
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, 
culture, science and technology, leading to modern world changes. 
 
มธ.121 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0-6) 
TU 121  Man and Society 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง 
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ 
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล 
 To study general characteristics of human societies, elements of social structures and 
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and 
technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among 
elements within each society, and the relationship between society and environment.  To 
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international 
levels. 
 

มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
TU 122   Law in Everyday Life 
 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะท่ีเชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน 
ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งใน
ด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ 
หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To 
equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, 



28 
 
involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage 
and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
มธ.124  สังคมกับเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU 124  Society and Economy 
 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze 
social and economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of 
culture and institutions on the social and economic system. 
 
มธ.131  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3 (3-0-6) 
TU 131  Man and Physical Science 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
โดยเน้นท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเช่น 
ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมี
เพ่ือเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา  ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เพ่ือ
ช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย   
 To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information, 
including their use in solving problems in everyday work.  
 To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on 
the content that can be applied to enhance the quality of life.  For example, the study of 
physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of 
chemistry to improve one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study 
of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as showed 
in the news media. 
 
มธ.142  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6) 
TU 142  Man and Biological Science   
 ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชรา
ของมนุษย์   การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม 
การแพทย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์
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 To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction and 
stages of human aging.  Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture, 
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology 
on human life. 
 
มธ.143  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
 พ้ืนฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบ
นิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และภัยพิบัติ 
 Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles, 
interaction between human society and global environment. Topics include the impacts of 
science and technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution, 
climate change, solid and hazardous waste and disaster 

 
มธ.151  คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 
 (ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต ่09 ถึง 14,16,17) 
 เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของก าหนดการเชิง
เส้น ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
 To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction 
to linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; 
descriptive statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential 
statistics; statistical packages. 
 
มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 
 ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่ม   ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
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 To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; 
probability;  random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) 
; elementary sampling and sampling distributions; estimation and  hypotheses testing for one 
and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; 
chi-square test. 
 
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน  3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
 ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน 
 An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. 
It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and ideological 
aspects. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาจีน  (Chinese)            
จน.171  ภาษาจีน 1               3 (3-0-6) 
CH171 Chinese 1 
 ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีนด้านการออกเสียง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวง
ศัพท์ประมาณ 450 ค า  
  Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar and 
a vocabulary of 450 words.   
 
จน.172 ภาษาจีน 2        3 (3-0-6) 
CH172 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
        รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์ภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นจาก จน.171 อีกไม่น้อยกว่า 450 ค า  
Prerequisite: have earned credits of CH171 , pass the screening test or with approval from the 
lecturer 
                  A continuation of CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450 
more words.   
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ภาษาฝรั่งเศส  (French) 
ฝ.070  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น        3 (2-3-4) 
FR070  Elementary French       ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต) 
   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสื่อสารในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และบุคคลที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 Prerequisite: For students with no prior background in French, taking French as a major or 
minor, or students receiving permission from the lecturer (non-credit). 
                 Listening, speaking, reading and writing for communication in contexts and settings 
relating to oneself, the family and persons in daily life.  (Lecture and practice 6  hours per 
week) 
 
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1        3 (2-3-4) 
FR171 French 1 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาฝรั่งเศส) 
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทและสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
และสอบถามข้อมูลโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
Prerequisite: have earned credits of FR070   Elementary French (for students without French 
background) or with approval from the lecturer. 
              Listening, speaking, reading and writing in contexts and settings relating to 
communication for information exchange and inquiry, with a focus on interaction with others.  
(Lecture and practice 6 hours per week) 
 
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2        3 (2-3-4) 
FR172  French 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การบรรยาย
อารมณ์ความรู้สึก ในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยเน้นระดับการสื่อสารโต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่ว (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
Prerequisite: have earned credits of FR171 French 1 or with approval from the lecturer. 
 Listening, speaking, reading and writing for communication and exchange of 
information and ideas and describing emotions in contexts and settings relating to daily life 
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with a focus on fluency in communication and response.  (Lecture and practice 6  hours per 
week) 
 
ภาษาญี่ปุ่น  (Japanese) 
ญ.171  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 1               3 (3-0-6)  
JP171   Japanese for Beginners 1        
 ศัพท์ประมาณ 500 ค า และอักษรคันจิในชีวิตประจ าวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 
      To know approximately 500  words and 80  kanji letters, to develop the four basic 
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life. 
 
ญ.172  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 2               3 (3-0-6)   
JP172   Japanese for Beginners 2                           
   
วิชาบังคับก่อน : สอบได้  ญ.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศัพท์ประมาณ 700 ค า และอักษรคันจิในชีวิตประจ าวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนในการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวัน 
Prerequisite : have earned credits of JP171 or approval from the lecturer 
         To know approximately 700  words and 100  kanji letters, to develop the four basic 
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life. 
 
ภาษารสัเซีย  (Russian)  
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1        3 (2-3-4) 
RS171  Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะน าหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the 
beginner’s level with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental 
grammatical  structures. (Lecture and practice 6 hours per week) 
 
รซ.172  ภาษารัสเซีย 2        3 (2-3-4) 
RS172  Russian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171  
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 ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น  ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษา
ง่ายๆ ในชีวิตประวันได้ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
Pre-requisite: have earned credits of RS171 
 This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading, and 
writing-- at a more advanced level. In this course, students are expected to be able to 
communicate in Russian in everyday situations. (Lecture and practice 6 hours per week) 
   
ภาษาเยอรมัน  (German) 
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1                  3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
             ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น 
ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันระดับต้นส าหรับผู้เริ่มเรียน การใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ประจ าวันง่ายๆ 
             Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. 
Vocabulary and expressions for beginners. Simple everyday conversations. 
 
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2                      3 (3-0-6) 
GR172  German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 
             ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น 
ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันระดับต้นส าหรับผู้เริ่มเรียนในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษา เยอรมันในสถานการณ์
ประจ าวันง่ายๆ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวเยอรมัน 
Prerequisite:  have earned credits of  GR1 7 1  or Placement Test or approved by German 
Department 
         Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. 
Vocabulary and expressions for beginners in the higher level. Simple everyday conversations. 
Basic knowledge of lifestyles and attitude of the Germans. 
 
ย.111  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1             3 (3-0-6) 
GR111 Fundamental German 1 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172  หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐานและโครงสร้างภาษา เยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาในชีวิตประจ า
วัน การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
Prerequisite: have earned credits of GR172  or a pass in German final exam from secondary 
school or Permission of the Department 
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 Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for 
everyday life. Everyday conversations. Reading short and non-complex texts. Writing 
grammatically correct sentences and short paragraphs. 
 
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2               3 (3-0-6) 
GR 112  Fundamental German 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน  และโครงสร้างภาษาเยอรมัน   ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อนขึ้น  การเขียนประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และมีวงศัพท์มากข้ึน 
Prerequisite: have earned credits of GR111 or  Placement Test or Permission of the Department 
 Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for 
everyday life. Conversations in different situations. Reading more complex short texts. Writing 
grammatically correct sentences and paragraphs using a wider range of vocabulary. 
 
ภาษาสเปน  (Spanish) 
สป.171 ภาษาสเปน 1        3 (2-3-4) 
SP171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้  
 Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in order 
to develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An 
emphasis on the patterns of simple sentences. 
 
สป.172 ภาษาสเปน 2 3 (2-3-4) 
SP172 Spanish II  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171 
 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถสร้างประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น  
Pre-requisite:  have earned credits of  SP171  
 Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four communication 
skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language for 
daily-life communication. An emphasis on the patterns of more complex sentences. 
 

ภาษาเกาหลี  (Korean)      
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อซ.171 ภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) 
AS171 Korean  1 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เกาหลี 
 Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Korean language 
 

อซ.172 ภาษาเกาหลี 2 3 (3-0-6) 
AS172 Korean  2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171   หรือ  กล.171 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS171  or  KO171 
 Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic 
usage skills of the language in daily life. 
 
ภาษาเขมร  (Khmer) 
อซ.173 ภาษาเขมร  1 3 (3-0-6) 
AS173 Khmer 1 
           ภาษาเขมรเบื้องต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร 
 Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Khmer language 
 
อซ.174 ภาษาเขมร 2 3 (3-0-6) 
AS174  Khmer 2    
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173 
           ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS173 
 Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1  to acquire basic 
usage skills of the language in daily life. 
 
ภาษาพม่า  (Burmese) 
อซ.175 ภาษาพม่า 1 3 (3-0-6) 
AS175 Burmese 1 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า 
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 Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Burmese language 
 
อซ.176 ภาษาพม่า 2 3 (3-0-6) 
AS176 Burmese 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 Pre-requisite:  have earned credits of AS175 
 Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1  to acquire 
basic usage skills of the language in daily life 
 
ภาษามลายู  (Malay)  
อซ.177 ภาษามลายู 1  3 (3-0-6)  
AS177 Malay  1 
 ภาษามลายูเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
มลายู 
 Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Malay language 
 
อซ.178 ภาษามลายู 2  3 (3-0-6) 
AS178 Malay 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177 
  ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS177 
 Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1   to acquire basic 
usage skills of the language in daily life 
ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) 
 
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1 3 (3-0-6) 
AS179 Vietnamese I      
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เวียดนาม 
 Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening, 
speaking,  reading, writing and fundamental structures of Vietnamese language 
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อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2 3 (3-0-6) 
AS180 Vietnamese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179 
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS179 
 Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1  to 
acquire basic usage skills of the language in daily life 
 
ภาษาลาว  (Lao) 
อซ.181 ภาษาลาว 1 3 (3-0-6) 
AS181  Lao I 
 ภาษาลาวเบื้องต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาลาว 
 Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking, 
reading, writing and fundamental structures of Lao language 
 
อซ.182 ภาษาลาว 2 3 (3-0-6) 
AS182  Lao 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181 
 ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS181     
 Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1  to acquire basic usage  
skills  of the language in daily life 
 
ภาษาอินโดนีเซีย  (Indonesian) 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1 3 (3-0-6) 
AS183 Indonesian I 
 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
อินโดนิเซีย 
 Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Indonesian language 
 
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2     3 (3-0-6)  
AS184 Indonesian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183 
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 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite: have earned credits of AS183 
 Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1   to 
acquire basic usage skills of the language in daily life 
 
หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
วิชาบังคับ 
รซ.211   ภาษารัสเซีย 3        3 (2-3-4) 
RS 211   Russian 3 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.172 
 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษารัสเซียระดับพ้ืนฐาน ศัพท์และส านวนภาษารัสเซีย การสนทนา
เกี่ยวกับสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน การอ่านบทความ และการเขียนประโยค  
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)      
Pre requisite  : have earned credits of  RS172   
 Basic syntax and structure of the Russian language, Russian words and phrases,  
conversations  in everyday used circumstances, reading short articles, writing sentences 
(Lecture and practice 6 hours per week)  
 
รซ.212  ภาษารัสเซีย 4        3 (2-3-4) 
RS 212  Russian 4 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.211 
  ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษารัสเซียระดับกลาง ศัพท์และส านวนภาษารัสเซีย การสนทนา   
การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่ซับซ้อน การอ่านบทความ  และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)         
Pre requisite  : have earned credits of   RS 211   
 The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, 
conversations for exchange information in incomplex circumstances, reading short articles, writing 
comments 
(Lecture and practice 6 hours per week) 
รซ.221  การออกเสียงภาษารัสเซีย       3 (3-0-6) 
RS 221  Russian Pronunciation 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.172   
 หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ การเน้นเสียง ท านองเสียง และการถ่ายถอดเสียงในภาษา
รัสเซีย      
Pre requisite  : have earned credits of    RS 172   
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 Pronunciation of Russian consonants and vowels, accent, intonation  and writing 
transcription 
 
รซ.222    ภาษาศาสตร์ภาษารัสเซียเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
RS 222   Introduction to Russian Linguistics 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้    รซ. 172 
 องค์ประกอบของภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย ได้แก่ ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค ระบบ
ความหมาย   และวจนปฏิบัติ    
Pre requisite  : have earned credits of   RS 172   
 Basic linguistic theories of Russian language components: sound systems, words 
and sentence structures, semantics  and pragmatics 
 
รซ.231   การอ่านภาษารัสเซีย 1       3 (3-0-6) 
RS 231  Reading in Russian 1 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ รซ. 172     
 การอ่านเรื่องสั้น  การสรุปเรื่องที่อ่าน การถ่ายทอดเนื้อเรื่องจากมุมมองของผู้เขียนและตัวละคร
ในเนื้อเรื่อง      
Pre requisite  : have earned credits of  RS 172   
                        Reading short stories, writing summaries of stories and  summaries stories 
from view of characters in their stories 
 
รซ.232 การอ่านภาษารัสเซีย 2       3 (3-0-6) 
RS 232 Reading in Russian 2 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.231   
 การอ่านเรื่องสั้น  การสรุปเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
Pre requisite  : have earned credits of   RS 231     
 Reading  short stories, summarizing , analyzing and expressing opinion about  
reading 
  
รซ.241   การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 1      3 (3-0-6) 
RS 241 Listening-Speaking in Russian 1 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.172   
 การสนทนาอย่างง่าย ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตัว  สภาพอากาศ  และการท างาน  
Pre requisite  : have earned credits of  RS 172   
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 Easy and correct Russian conversation in daily life  such as introduction and 
weather 
 
รซ.242  การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 2       3 (3-0-6) 
RS 242 Listening-Speaking in Russian 2 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.241 
 การสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับการด ารงชีวิตได้แก่ สภาพความเป็นอยู่  อาชีพ และการใช้เวลาว่าง
     
Pre requisite  : have earned credits of  RS241   
 Russian conversation concerning living issues  such as condition of live being, 
profession, spending free time 
 
รซ.291   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย     3 (3-0-6) 
RS 291 General Information about Russia   
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.172  
 สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาและบทบาทของ
รัสเซียในโลกปัจจุบัน      
Pre requisite  : have earned credits of  RS 172 
  Various aspects of Russia: geography, politics, economics, society and culture, 
including problems and roles of Russia in today’s world   
 
รซ.311   ภาษารัสเซีย 5        3 (2-3-4) 
RS 311  Russian 5 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.212    หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษารัสเซียระดับสูง ศัพท์และส านวนภาษารัสเซีย การสนทนาเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นในหัวข้อหรือสถานการณ์เฉพาะ การอ่านและการเขียนบทความ  
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)    
Pre requisite  : have earned credits of   RS212   or  approved by lecturer 
 The syntax and structure of  upper-intermediate  Russian, Russian words and 
phrases, discussion for opinion in specific topics or situations,  reading and writing long articles 
(Lecture and practice 6 hours per week) 
 
รซ.312   ภาษารัสเซีย 6        3 (2-3-4) 
RS 312 Russian 6 



41 
 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.311   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษารัสเซียระดับสูง ศัพท์และส านวนภาษารัสเซีย การสนทนาที่มี
หัวข้อเชิงวิชาการ การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านวิชาการ  
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)     
Pre requisite  : have earned credits of   RS 311  or  approved by lecturer 
 The syntax and structure of upper-intermediate  Russian, Russian words and 
phrases, conversation about academic topics, reading academic articles, academic writing for 
academic purpose or comment (Lecture and practice 6 hours per week) 
  
รซ. 351   การเขียนภาษารัสเซีย 1       3 (3-0-6) 
RS 351 Writing in Russian 1  
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ รซ.212   
 การเขียนประโยคความเดียว  ประโยคความซ้อน  การเขียนย่อหน้า และการเขียนเรียงความ
Pre requisite  : have earned credits of  RS212   
 Writing simple and complex sentences,  writing  paragraph  and of 
correspondence  
  
รซ.352   การเขียนภาษารัสเซีย 2        3 (3-0-6) 
RS 352 Writing in Russian 2 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.351 
 การเขียนเอกสารราชการ  จดหมายประเภทต่างๆ  ได้แก่  จดหมายลา จดหมายร้องเรียน และ
การเขียนสรุปใจความ   
Pre requisite  : have earned credits of  RS351   
 Writing of official documents, types of letters such as  absent letter, complaint 
letter  and writing summary 
 
 
รซ.371  ประวัติวรรณคดีรัสเซีย       3 (3-0-6) 
RS 371 History of Russian Literature  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้   รซ. 212 
 ประวัติวรรณคดี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18  นักประพันธ์และผลงาน
ที่ส าคัญ 
Pre requisite  : have earned credits of  RS212   
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 An overview of authors and their literary works from 11th century to  18th 
century 
 
รซ.372  วรรณกรรมเอกรัสเซีย คริสต์ศตวรรษที่ 19-20              3 (3-0-6) 
RS 372   19th – 20 th Centuries Masterpieces of Russian Literature 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้   รซ. 371 
 แนวความคิด รูปแบบ และลีลาการประพันธ์ในวรรณกรรมเอกของนักประพันธ์รัสเซีย และ
ผลงานที่ส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 
Pre requisite  : have earned credits of  RS371   

 Concepts, literary forms and stylistics of the masterpieces of 19th and 20th  
centuries Russian literary masterpieces 
 
รซ.401   การฝึกงาน                                                          1 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) 
RS 401  Practicum  
วิชาบังคับก่อน : รซ.312  และได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาฯ 
                     ปฏิบัติงานประเภทต่างๆในองค์กรที่ใช้ภาษารัสเซีย  หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
รัสเซีย  หรือ องค์กรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการท างาน    ก าหนดการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมง   
ภายหลังการฝึกงานนักศึกษาต้องเสนอรายงานต่อสาขาวิชาฯ  วิชานี้จะวัดผลเป็น S (ระดับใช้ได้) หรือ   U 
(ระดับยังใช้ไม่ได้)   
 วิชาฝึกงานเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซีย ชั้นปีที่ 3 
Pre requisite  : have earned credits of   RS312  and  approved or permitted by department  
                    Practicum of any field of work in organization that  use Russian language or  
organization that involved in Russian Federation  or  organization where  student  can learn  
how to  work.  Quantity of practicum  is not less 45 hour.  After finishing practicum, student 
will send report to department. This subject  is  evaluated  in  S (satisfactory)  or  U 
(unsatisfactory) 
                    This subject belongs to third-year russian major  student 
 
รซ.481   การแปลภาษารัสเซีย        3 (3-0-6) 
RS 481 Russian Translation  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.312  
 หลักการแปลเบื้องต้น การแปลข่าว สารคดี และบทความเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจน าเที่ยวจากภาษา
รัสเซียเป็นภาษาไทย   
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Pre requisite  : have earned credits of   RS312   
 Principle of  basic translation, translating news, documentaries and articles 
about business topics, tour business from Russian to Thai 
 
วิชาเลือก 
รซ.296   ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย      3 (3-0-6) 
RS 296 Russian Language and Culture 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.172   
 ภาษาที่ใช้ในส านวนโวหาร  สุภาษิต  และค าพังเพย  ซึ่งสะท้อนให้เห็นศิลปะและวัฒนธรรม
รัสเซียในด้านคติ ความเชื่อ ประเพณี เทศกาลได้แก่ เทศกาลมาสเลนนิซ่า เทศกาลของหญิงสาว เทศกาลปีใหม่
รัสเซีย 
Pre requisite  : have earned credits of   RS172    
 Language in idioms, proverbs and sayings that reflect Russian art and culture  in 
term of moral, beliefs, custom, celebration such as Maslenisa, festival of girls and New year 
celebration  
  
รซ.297   ศิลปะรัสเซีย                                                                                 3 (3-0-6) 
RS 297 Russian Arts  
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.172    
                         ประวัติความเป็นมาของศิลปะ และสถาปัตยกรรมรัสเซียในยุคโบราณ ได้แก่ ศิลปะไบเซน
ไทน ์ และเรอเนสซองรัสเซีย 
Pre requisite  : have earned credits of  RS172  
                        History of Russian Arts and Architecture in ancient period of time such as 
Byzantine style and Russian renaissance style 
                            
รซ. 326   โครงสร้างและระบบค าภาษารัสเซีย       3 (3-0-6) 
 RS 326   Word Formation and Russian Morphology  
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ รซ.212    
 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค า  วิธีการสร้างค า ได้แก่ รากศัพท์ วิภัตติ ปัจจัย รูปท้ายค า   
ระบบค า ลักษณะทางไวยกรณ์ทางโครงสร้าง รูปแบบ และหน้าที่ของค าในภาษารัสเซีย 
Pre requisite  : have earned credits of  RS212   
 Analyzing word parts and types of word formation: roots, prefixes, suffixes endings  and 
Russian morphology: parts of speech and function 
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รซ.336     การอ่านภาษารัสเซีย 3       3 (3-0-6) 
 RS 336   Reading in Russian 3 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.232   
 การอ่านบทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ภาษารัสเซียด้านศิลปะ วัฒนธรรม  และชีวประวัติบุคคล
ส าคัญของรัสเซีย    
Pre requisite  : have earned credits of  RS232   
 Reading academic articles and press in arts, culture  and biography of famous 
Russians 
 
รซ.346     การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 3      3 (3-0-6) 
RS 346     Listening-Speaking in Russian 3 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  รซ.242   
 การสนทนาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป  ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมืองของรัสเซีย  
Pre requisite  : have earned credits of  RS242   
 Communicating and giving opinions in general topics such as economic and 
politic of Russian Federation  
 
รซ.347    การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 4      3 (3-0-6) 
RS 347    Listening-Speaking in Russian 4 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.346   
 การฟังและจับใจความภาษารัสเซียจากภาพยนต์ และข่าว  การสนทนาและแสดงความคิดเห็น
เชิงวิชาการ     
Pre requisite  : have earned credits of   RS346 
 Listening and comprehending Rusian language from films and news , academic 
communication and giving opinions 
 
รซ.366  ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจ        3 (3-0-6) 
RS 366  Russian for Business  
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.212   
 ภาษารัสเซียที่ใช้ในธุรกิจ ได้แก่ การน าเสนอสินค้า การตกลงราคา การส่งสินค้า  การท าสัญญา
ทางธุรกิจ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   การเจรจาแบบส่วนตัว การเจรจาทางโทรศัพท์ และการ
เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน     

Pre requisite  : have earned credits of  RS212  
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 Business Russian language: presentation techniques, negotiations, logistics ,writing 
contracts general information about concerned laws ,  private negotiation, negotiation on telephone 
and preparing to job interview  
  
รซ.367     ภาษารสัเซียเพื่อการท่องเทีย่ว 1     3 (3-0-6) 
RS 367   Russian for Tourism 1  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้   รซ.312   
  ศัพท์ ส านวนภาษารัสเซียด้านการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ของไทย มีการศึกษานอกสถานที่     
Pre requisite  : have earned credits of  RS212    
               Russian words and expressions in tourism term, information about Thailand, arts 
and culture, the major tourist attractions in Thailand, including field trips 
 
รซ.426   โครงสร้างประโยคในภาษารัสเซีย      3 (3-0-6) 
RS 426   Russian Syntax  
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้   รซ.312   
 โครงสร้างวลี และโครงสร้างประโยคประเภทต่างๆในภาษารัสเซีย 
Pre requisite  : have earned credits of   RS312 
 Phrasal  and Sentence structure in Russian 
 
รซ.436   การอ่านประวัติศาสตร์รัสเซีย       3 (3-0-6) 
RS 436 Reading on Russian History   
วิชาบังคับก่อน: สอบได้   รซ.312    
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่ สมัยการก่อตั้งประเทศรัสเซียจนถึงปัจจุบัน 
Pre requisite  : have earned credits of   RS312   
 Reading and analyzing Russian history from its beginnings to the modern era  
 
รซ.466      ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2     3 (3-0-6) 
RS 466    Russian for Tourism 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.367   
  ภาษารัสเซียที่ใช้ในธุรกิจการบริการ การโรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน บริการด้านสุขภาพ   
Pre requisite  : have earned credits of  RS367    
                         Russian language in the service business  in hotels, restaurants, airlines 
business, medical service 
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รซ.467    การสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ    3 (3-0-6) 
RS 467  Teaching of Russian as a Foreign Language  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.312    
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนภาษารัสเซียแก่คนไทย 
Pre requisite  : have earned credits of  RS312   
 Theories and concepts  of  studying foreign language , methodology of teaching 
russian language to thais. 
 
รซ.468     ภาษารัสเซียเพื่อการระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
RS 468    Russian for Foreign Affairs 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.312    
 ค าศัพท์และส านวนภาษารัสเซียที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เพ่ือการสื่อสารทั้งใน
ระดับองค์การระหว่างประเทศ ระดับรัฐ และระดับบุคคล ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ  
Pre requisite  : have earned credits of    RS312    
 Words and phrases in Russian related to International Relations for 
communication in international organization , governmental and personal levels , information 
about international organizations 
 
รซ. 476  วรรณกรรมยุคโซเวียต        3 (3-0-6) 
 RS476   Soviet Literature 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.372   
 ลักษณะของวรรณกรรมยุคโซเวียต แนวคิด รูปแบบ และลีลาการประพันธ์  
Pre requisite  : have earned credits RS372  
 Characters of Soviet Literature ,concepts, literary forms and stylistics  
 
รซ.486     การแปลนิทานและเรื่องสั้นภาษารัสเซีย     3 (3-0-6) 
RS 486 Translation of Russian Fairy Tales and Short Stories   
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.312   
 หลักการแปลวรรณกรรมเบื้องต้น การแปลนิทานและเรื่องสั้นจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย  
Pre requisite  : have earned credits of   RS312   
 Principle of basic translation in literary works, translating Russian fairy tales and 
short stories from Russian to Thai  
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รซ. 487     การแปลแบบล่ามภาษารัสเซีย      3 (3-0-6) 
RS 487 Russian Interpretation 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้  รซ.312   
 หลักการแปลแบบล่าม  ความแตกต่างระหว่างล่ามพูดตาม และล่ามพูดพร้อม  การฝึกการแปล
แบบล่ามพูดตาม จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย   
Pre requisite  : have earned credits of   RS312     
 Concept of Interpretation, Differenced between   consecutive  and  
simultaneous  interpretations,  Interpreting from Russian to Thai and Thai to Russian  
 
วิชาบังคับนอกสาขา    
อ. 211  การฟัง-พูด        3 (3-0-6) 
EG 211  Listening-Speaking  
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
  การฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับค าและประโยค
เพ่ือพัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท  ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
Prerequisite:  have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 
  English listening and speaking skills for everyday communication at both formal 
and informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation 
patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through various types of 
speeches; development of cultural awareness and critical thinking to promote communication 
across cultures. 

 
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์       3 (3-0-6) 
EG 221 Critical Reading 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
  การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน  
Prerequisite:  have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 

Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize 
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability 
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to write general academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and 
writing tasks. 
 
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์       3 (3-0-6) 
EG 231 Critical Writing  
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ  
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English 
Department 

Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for 
academic purposes. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
                รซ.401   การฝึกงาน                                                         1 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) 
                RS 401  Practicum  
วิชาบังคับก่อน : รซ.312  และได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาฯ 
                     ปฏิบัติงานประเภทต่างๆ ในองค์กรที่ใช้ภาษารัสเซีย  หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซีย  หรือ 
องค์กรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการท างาน ก าหนดการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ภายหลังการฝึกงานนักศึกษา
ต้องเสนอรายงานต่อสาขาวิชาฯ  วิชานี้จะวัดผลเป็น S (ระดับใช้ได้) หรือ U (ระดับยังใช้ไม่ได้)   
                     วิชาฝึกงานเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซีย ชั้นปีที่ 3 
                   นักศึกษามีการบูรณาการการเรียนรู้วิชาในสาขาวิชาภาษารัสเซียในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง ตลอดจน
มีความกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา               
 4.2 ช่วงเวลา 
    ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    ฝึกงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
             - 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             - 
 5.3 ช่วงเวลา 
             - 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
             - 
 5.5 การเตรียมการ 
             - 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   -  
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวัดผล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561   
 1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

1.3  การวัดผลวิชาฝึกงานมี 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้ )  หรือ U  (ยังใช้ไม่ได้) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาต่างๆ ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าภาควิชา 
  2.1.2 มีการทวนสอบตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ด้วยวิธีการทวนสอบที่หลากหลาย โดยเลือกให้
เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา เช่น มคอ.3  มคอ.5  คะแนนสอบ การตรวจการประเมินผล การตรวจข้อสอบที่ใช้วัดผล 
การทวนสอบการให้ค่าระดับคะแนน  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 การส ารวจภาวะการมีงานท าและการศึกษาต่อของบัณฑิต 
  2.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
              2.2.3 การส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 136 หน่วยกิต 
 3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ ากว่า 2.00  และได้ระดับ S ในวิชาฝึกงาน 
 3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 


