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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัสเซียศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต / คณะศิลปศาสตร์/ โครงการรัสเซียศึกษา
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25460051100311
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Russian Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Russian Studies)
ชื่อย่อ B.A. (Russian Studies)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
พ.ศ. 2556
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 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
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้สอนเกี่ยวกับรัสเซียศึกษา
2. นักวิจัย นักวิชาการ
3. นักการทูต
4. ล่าม
5. ผู้ทางานด้านการท่องเที่ยว
6. พนักงานในองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
7. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากนโยบายในการขับ เคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต การสร้ า ง
Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานหลัก
ต่อการพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีบทบาทจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งวิจัยและ
พัฒ นาเพื่ อให้ เกิ ดความรู้ และนวั ตกรรมใหม่ ส่ ว นประเทศรั ส เซี ยเป็ นประเทศที่ มีบ ทบาทในด้า น
การเมือ ง เศรษฐกิจ การทหารในเวทีก ารเมื อ งระหว่ า งประเทศ ด้ ว ยความมั่ ง คั่ งทางทรัพ ยากร
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นของประเทศรัสเซีย อีกทั้ง รัสเซียยังมีบทบาท
ในทุก ๆ ด้านต่อประเทศเครือรั ฐเอกราช ดังนั้นทาให้หลั กสูตรสาขาวิชารั สเซียศึกษาได้พัฒนา
หลักสูตรให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศรัสเซีย และปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยกาลั ง พัฒ นาตามนโยบายชาติ ไทยแลนด์ 4.0 การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ด้ว ย
นวัตกรรม บทบาทของเทคโนโลยีจะทวีความสาคัญต่อคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ประชาชนจะต้องปรับตัว
ใช้เทคโนโลยีให้เป็น เรียนรู้และศึกษาตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารกับ
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ชาวต่างชาติ การเรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสิ่งสาคัญนอกเหนือจากการเรียนรู้ภ าษา
ที่สาม โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภายในประเทศ และการเผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชารัสเซียศึกษาถูกออกแบบให้เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศรัสเซีย สร้างความเข้าใจและสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ ไทยแลนด์ 4.0 และบทบาทของประเทศรัสเซีย
ต่อกลุ่ มประเทศเครือรั ฐเอกราชและในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การทหาร สั ง คมและวั ฒ นธรรม ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านรัสเซียศึกษาในประเทศไทย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการทางด้านรัสเซียศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซีย
มีความรู้ภาษารัสเซีย และสามารถทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านรัสเซียศึกษาในประเทศไทย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
หมวดภาษา
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
2
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ส่วนที่ 2
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
ท. 202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
ท. 203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
มธ. 113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
มธ. 115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
มธ. 116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
มธ. 121 มนุษย์กับสังคม
มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
วิชาบังคับนอกสาขา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

อ. 211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการหลักสูตรของโครงการฯ มีหน้าที่ดูแล ติดตาม และประเมินผลรายวิชาที่เปิดสอน
ข้อ 13.1 คณะกรรมการหลักสูตรของโครงการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอน และเนื้อหาการสอนให้
เหมาะสมกับหลักสูตร
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ สู่สหวิทยาการด้านรัสเซียศึกษา
ความสาคัญ
การศึ ก ษาที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ ด้ า นรั ส เซี ย ศึ ก ษาเป็ น หลั ก ในรู ป แบบสหวิ ท ยาการ และด้ า น
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่น ๆ ช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและรอบด้าน มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการทางด้านรัสเซียศึกษา
2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมและศิลปะ
วัฒนธรรมรัสเซีย
3) มีความรู้ภาษารัสเซียระดับสูงและสามารถใช้ศึกษาวิชาด้านรัสเซียศึกษาได้
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 4
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
4
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลั ยหรือตาม
ข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และ
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และข้อ 31-33
2) หลั ก เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน
พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
138 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาในสาขา
93
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ
54
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาบังคับเลือก
30
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับนอกสาขา
9
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
5
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษร 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษร รศ./ RU หมายถึง รายวิชาที่จัดการสอนโดยโครงการรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวเลขมีความหมายดังนี้
เลขหลักร้อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
เลขหลักสิบ
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรัชญา และทฤษฎีต่าง ๆ ระเบียบวิธีวิจัย
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้านการเมือง และสังคม
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้านวัฒนธรรม วรรณกรรมและศิลปะ
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้านเศรษฐกิจ
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัมมนา
เลข 6 และ 7 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้านภาษารัสเซีย
เลข 8
หมายถึง วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลข 9
หมายถึง วิชาค้นคว้าอิสระ/ ภาคนิพนธ์
เลขหลักหน่วย
เลข 1-9

หมายถึง ลาดับวิชา

3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิช าในหลั กสู ตรวิชาศึกษาทั่ว ไป รวมแล้ วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1: เป็ น หลั กสู ตรกลางของมหาวิท ยาลั ยที่ ก าหนดให้ นั กศึ กษาทุก คนต้ องเรี ย นจ านวน
21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดสังคมศาสตร์
มธ. 100
TU 100
มธ. 101
TU 101

บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
Civic Engagement
โลก อาเซียน และไทย
Thailand, ASEAN, and the World

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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มธ. 109
นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU 109
Innovation and Entrepreneurial Mindset
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 102
ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102
Social Life Skills
มธ. 108
การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU 108
Self-Development and Mangement
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 103
ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103
Life and Sustainability
มธ. 107
ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 107
Digital Skill and Problem Solving
หมวดภาษา
มธ. 050
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050
English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
มธ. 104
การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104
Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ. 105
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105
Communication Skills in English
มธ. 106
ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106
Creativity and Communication
ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์และ
โครงการฯ กาหนดไว้ จานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท. 201
การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201
Writing Proficiency Development
2. วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
ท. 202
การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH 202
Reading Proficiency Development
ท. 203
การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH 203
Basic Critical Reading
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
7
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มธ. 115
TU 115
มธ. 116
TU 116
มธ. 117
TU 117
มธ. 121
TU 121
มธ. 122
TU 122

มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Man and His Literary Creativity
มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Development of Modern World
มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
Man and Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Law in Everyday Life

2) วิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาในสาขา
2.1.1 วิชาบังคับ
54
หน่วยกิต
นั กศึ กษาต้อ งศึ กษาวิช าบั งคั บในสาขา รวม 18 รายวิ ช า 54 หน่ว ยกิต ได้ แก่ ร ายวิช า
ดังต่อไปนี้
รศ. 211
ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 211
Theory of Political Philosophy for Russian Studies
รศ. 221
ประวัติศาสตร์รัสเซียเบื้องต้น
3 (3-0-6)
RU 221
Introduction to Russian History
รศ. 222
ภูมิศาสตร์รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 222
Geography of Russia
รศ. 223
นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 223
Foreign Policy of Russia
รศ. 224
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 224
International Trade Law for Russian Studies
รศ. 241
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา 3 (3-0-6)
RU 241
International Economic Relations for Russian Studies
รศ. 311
RU 311
รศ. 321
RU 321
รศ. 322
RU 322
รศ. 323
RU 323
รศ. 331

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Humanities and Social Sciences
การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
3 (3-0-6)
Politics and Government of Russia
ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย
3 (3-0-6)
Thai – Russian Relationship
ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
Commonwealth of Independent States Today
สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
3 (3-0-6)
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RU 331
รศ. 332
RU 332
รศ. 341
RU 341
รศ. 351

Russian Society and Culture
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย
3 (3-0-6)
Introduction to Russian Literature
เศรษฐกิจรัสเซีย
3 (3-0-6)
Russian Economy
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
3 (3-0-6)
RU 351
Seminar in Contemporary Issues of Russian Federation in
International Relations and World Politics
รศ. 421
การดาเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 421
Business and Politics in Russia
รศ. 441
การค้าและการลงทุนในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 441
Trade and Investment in Russia
รศ. 451
สัมมนารัสเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
RU 451
Seminar in Modern Russia
รศ. 491
ภาคนิพนธ์
3 (0-6-3)
RU 491
Research Paper
ทั้งนี้ต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้ไม่ต่ากว่า 2.00
2.1.2 วิชาบังคับเลือก
30
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษา 10 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รศ. 171
ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 1
3 (3-0-6)
RU 171
Russian for Russian Studies 1
รศ. 172
RU 172
รศ. 261
RU 261
รศ. 262
RU 262
รศ. 271
RU 271
รศ. 272
RU 272
รศ. 324
RU 324
รศ. 352

ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 2
Russian for Russian Studies 2
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
Russian for communication 1
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
Russian for communication 2
ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 3
Russian for Russian Studies 3
ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 4
Russian for Russian Studies 4
กลุ่มชาติพันธุ์ในรัสเซีย
Ethnic Groups in Russia
สัมมนาความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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RU 352

Seminar in Russian Relationship with the Commonwealth
of Independent States
รศ. 353
สัมมนาความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศมหาอานาจ
3 (3-0-6)
RU 353
Seminar in Russian Relationship with the Major Powers
รศ. 371
ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 5
3 (3-0-6)
RU 371
Russian for Russian Studies 5
รศ. 372
ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 6
3 (3-0-6)
RU 372
Russian for Russian Studies 6
รศ. 381
วิทยาการและเทคโนโลยีในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 381
Science and Technology in Russia
ทั้งนี้ต้องศึกษาและสอบไล่ในรายวิชา รศ. 171, รศ. 172, รศ. 261, รศ. 262 รศ. 271, รศ. 272,
รศ. 371 และรศ. 372 ได้ไม่ต่ากว่า 2.00
2.1.3 วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก รวม 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้
รศ. 361
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
RU 361
Russian for communication 3
รศ. 362
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
RU 362
Russian for communication 4
รศ. 363
การอ่านเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
RU 363
Reading about Russia for Tourism
รศ. 373
ภาษาศาสตร์รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 373
Russian Linguistics
รศ. 374
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 374
Russian Business Writing
รศ. 375
ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
RU 375
Russian for Airline Business
รศ. 376
ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
RU 376
Russian for Hotel Business
รศ. 377
ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจสถานพยาบาล
3 (3-0-6)
RU 377
Russian for Hospital Management
รศ. 378
ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
RU 378
Russian for Tourism Business
รศ. 422
กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 422
Russian Business Law
รศ. 431
ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 431
Russian Music and Performing Arts
รศ. 461
การอ่านเกี่ยวกับการเมืองของประเทศรัสเซีย
3 (3-0-6)
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RU 461
รศ. 471
RU 471
รศ. 472
RU 472

Readings about Politics in Russia
การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 1
Elementary Russian-Thai Translation
การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 2
Advanced Russian-Thai Translation

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2) วิชาบังคับนอกสาขา
9
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา รวม 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้
อ. 211
การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211
Listening-Speaking
อ. 221
การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221
Critical Reading
อ. 231
การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231
Critical Writing
ทั้งนีต้ ้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษาในหมวดวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิด
สอนโดยหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้
วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ
มธ.100 – มธ. 156
4) การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชารัสเซียศึกษา
นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดได้ ศึ ก ษาวิ ช าต่ า ง ๆ ตามหลั ก สู ต รรั ส เซี ย ศึ ก ษาได้ ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า
99 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิรับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขารัสเซียศึกษาไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
4.1 ศึกษาวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้ไม่ต่ากว่า 2.00
4.2 ศึกษาวิชาบังคับเลือกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้ไม่ต่ากว่า
2.00 ในรายวิชา รศ. 171, รศ. 172, รศ. 261 รศ. 262, รศ. 271, รศ. 272, รศ. 371 และ รศ. 372
4.3 ศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4.4 ศึก ษาวิช าบั งคั บ นอกสาขาไม่น้ อยกว่ า 9 หน่ว ยกิ ต และต้ อ งสอบไล่ ทุก รายวิ ช าได้
โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
5. ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับเลือก

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

รวม

18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 2
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
วิชาบังคับเลือก
รวม
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รศ. 221 ประวัติศาสตร์รัสเซียเบื้องต้น
รศ. 222 ภูมิศาสตร์รัสเซีย
รศ. 241 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รศ. 211 ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา
รศ. 223 นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
รศ. 224 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อ. 211 การฟัง-พูด
วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รศ. 321 การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
รศ. 341 เศรษฐกิจรัสเซีย
รศ. 323 ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบนั
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รศ. 322 ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย
รศ. 331 สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
รศ. 332 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย
รศ. 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ. 351 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
วิชาบังคับเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รศ. 421 การดาเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
รศ. 451 สัมมนารัสเซียสมัยใหม่
*รศ. 491 ภาคนิพนธ์
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รศ. 441 การค้าและการลงทุนในรัสเซีย
*รศ. 491 ภาคนิพนธ์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคฤดูร้อน
รศ. 491 ภาคนิพนธ์*
รวม
หมายเหตุ

หน่วยกิต
3
3
(3)
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
(3)
3
3
3
15
หน่วยกิต
(3)
3

*นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา รศ.491 ภาคนิพนธ์ ในภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 2
หรือภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษาที่ 4
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดสังคมศาสตร์
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลกผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ดูงาน
เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ 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 og methods such as lectures,
discussion of various case studies and field study outings. Students are required to
organise a campaign to raise awareness or brin about change in an area of their interest.
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฏี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับ ซ้อน
ที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิด
โลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural demensions. This is done
through approaches, theories and priciples of social science research via discussion and
raising examples of situations or people og interest. The purpose of this is to create a
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationaships, to
build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new,
brosder worldview.
มธ. 121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU 121 Man and Society
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั ง คมมนุ ษ ย์ องค์ ป ระกอบโครงสร้ า งและกระบวนการทางสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
ปัจจัยสาคัญอื่นๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายใน
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
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.
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มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พื้นฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน
ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้ง
ในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้
สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
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, 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.
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพทางกาย การจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและ
การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์
การได้ รั บ ประสบการณ์ แ ละความซาบซึ้ ง ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศิ ล ปะกั บ มนุ ษ ย์ ใ นแขนงต่ า ง ๆ
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. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
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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
แนวคิ ด ทางปรั ช ญาและศาสนาที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ใ นแง่ ทั ศ นคติ จริ ย ธรรมและ
การด ารงชี วิต เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษารู้ จั กคิ ด วิ เคราะห์ และวิ จ ารณ์ ปรากฏการณ์ต่ า ง ๆ อย่ างมี ห ลั ก เกณฑ์
และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
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
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของ
ผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิง
ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
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 เพื่อให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึก
ในคุ ณค่ าของผลงานศิ ล ปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เ รีย นรู้ ถึงอิ ทธิ พลของศิล ปะต่ อค่ านิ ยมและการ
ดารงชีวิตของคนไทย
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 โดยเน้นความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐาน
แห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
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.
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้ง
และการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่
ความยั่งยืน
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.
หมวดภาษา
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณา
การ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐาน
สนับสนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและการเขีย นเชิงวิช าการ รู้จั กถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูล เข้ากับมุมมองของตนเอง
รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students 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 or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these
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 และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนา
เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของนักศึกษา
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 various disciplines related to students’ field of study.
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่ างสร้ างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการ
สื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งใน
ระดับบุคคล 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, organisational and social levels
ภาษาไทย
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดลาดับความคิด การถ่ายทอดความคิด และการฝึกทักษะการ
เขียนเบื้องต้น
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
ความรู้ เกี่ย วกับ การอ่า น การพัฒ นาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่าง ๆ การฝึ กทักษะ
การอ่านและการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
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Knowkedge 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.
หลักสูตรฯ สาขาวิชารัสเซียศึกษา
วิชาเฉพาะ
วิชาในสาขา
วิชาบังคับ
รศ. 211 ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 211 Theory of Political Philosophy for Russian Studies
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง ทฤษฎีสังคมและทฤษฎีการเมืองที่สาคัญของโลก
โดยรวมและของรัสเซีย แนวคิดทางการเมืองของนักปรัชญาคนสาคัญทั้งตะวันตกและตะวันออก ปัญหา
สาคัญของปรัชญาการเมือง และปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในโลกตะวันตกและตะวันออก
Meaning and scope of major political theories, political philosophies, and social
theories; political ideas of great philosophers of the East and the West; analysis of
political problems in Eastern and Western countries in order to understand the related
political and social phenomena; influence of current ideas and concepts over politics.
รศ. 221 ประวัติศาสตร์รัสเซียเบื้องต้น
3 (3-0-6)
RU 221 Introduction to Russian History
ประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่เริ่มต้นสถาปนาอาณาจักร การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ของราชวงศ์โรมานอฟ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมในสมัยสหภาพโซเวียต การล่ม
สลายของสหภาพโซเวียต การสถาปนาสหพันธรัฐรัสเซียจนถึงปัจจุบัน
Russian history from the beginning up to the present.
รศ. 222 ภูมิศาสตร์รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 222 Geography of Russia
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 171
ปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศรั ส เซี ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะทางการเมื อ ง สั ง คม วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
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Prerequisite: have earned credits of RU 171
Russian terrain, climate, population, natural resources, and economic areas, as
well as natural resource development structures, and how these affect Russian economic
policy and set its economic trends.
รศ. 223 นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 223 Foreign Policy of Russia
นโยบายต่ า งประเทศของรั ส เซี ย ตั้ ง แต่ ช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น ปั จ จั ย และ
องค์ป ระกอบต่ างๆ ที่ มีผ ลต่อ การดาเนิ นนโยบายต่ างประเทศรัส เซีย และผลของการดาเนิน นโยบาย
ต่างประเทศต่อการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน
Analysis of current Russian foreign policy, various factors that affect its
implementation, and the effect of the implementation on current international politics.
รศ. 224 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 224 International Trade Law for Russian Studies
ความหมายและขอบเขตของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสาคัญและสาระสาคัญของ
สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ สัญญาขนส่งระหว่างประเทศ สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและ
การชาระราคา และสัญญาอื่นๆ ที่เป็นส่วนสาคัญในการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง
To study the meaning and importance of the mechanism involved in
international trade, the importance and core principles of international trade contracts,
the role of incoterms, the contracts for international transit, insurance contracts and any
other contracts which are important to international trade, and related problems.
รศ. 241 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 241 International Economic Relations for Russian Studies
กระบวนการสร้างและดาเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของภาครัฐและเอกชน
ศึกษาองค์ประกอบ หน้าที่ ขั้นตอน วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินความสัมพันธ์ดังกล่าว
The process of establishing and maintaining international relations between
public and private sectors and their foreign counterparts; emphasis placed on elements,
functions, stages, methods, problems, and obstacles involved in the maintenance of such
relations.
รศ. 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
RU 311 Research Methodology in Humanities and Social Sciences
วิธีและขั้นตอนการทางานวิจัย การกาหนดหัวข้อเรื่อง การตั้งสมมุติฐาน วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลการวิจัย และเขียนรายงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การทาแผนรายงานการวิจัย รวมทั้งรายละเอียด รูปแบบของการนาเสนอภาคนิพนธ์
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Methods and stages in research, and report writing in the humanities and social
sciences, namely, construction of hypotheses, data collection, data analysis and
organization, synthesis of results, and report planning, including decisions about the
format and details of the presentation; research paper writing practice.
รศ. 321 การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 321 Politics and Government of Russia
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง วิวัฒนาการและรูปแบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นจั กรวรรดิรัสเซียจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญของรัสเซีย อิทธิพลของ
การทหารและความมั่นคง และอิทธิพลของการเมืองรัสเซียที่มีผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลก
Basic concepts of politics and government; the forms and evolution of Russian
politics and government from the beginning of the Russian empire to the present; Russian
political party systems; legislative, administrative, and judicial authority of the government
as declared in the current Russian constitution; influence of Russian politics on the world
economy and world politics.
รศ. 322 ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 322 Thai – Russian Relationship
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันในด้านการทูต การค้า และการ
ถ่ายทอดศิลปวิทยา โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล
Thai-Russian relations from the beginning to the present with emphasis on the
analysis of diplomatic, trade, arts, and scientific documents/materials.
รศ. 323 ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
RU 323 Commonwealth of Independent States Today
ภาพรวมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชในปัจจุบัน
รวมถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อกลุ่มประเทศเหล่านี้
Perspectives on the current political, economic, and social affairs of the
Commonwealth of Independent States and the impact globalization has on these
countries.
รศ. 331 สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 331 Russian Society and Culture
วิวัฒนาการและรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ลักษณะ
สังคมและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของรัสเซียในยุคก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน
ความเชื่อ ประเพณีพื้นบ้านของชาวรัสเซียทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบัน ฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนด้วยตนเอง
Forms and evolution of Russian society and culture that stem from racial
diversity in different geographical locations, from the dissimilar nature of the society
before and after the Russian Revolution, and from the ever-changing culture of the
masses. Practice yourself outside the classroom.
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รศ. 332 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 332 Introduction to Russian Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 272
ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีรัสเซีย นักเขียน และผลงานที่สาคัญ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง
ปัจจุบัน
Prerequisite: have earned credits of RU 272
General features of Russian literature from the 11th century to the present;
distinguished Russian writers and their works.
รศ. 341 เศรษฐกิจรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 341 Russian Economy
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 241
ระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
Prerequisite: have earned credits of RU 241
The Russian economic system and the evolution of Russian economic structures.
รศ. 351 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
3 (3-0-6)
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
RU 351 Seminar in Contemporary Issues of Russian Federation in
International Relations and World Politics
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของรัสเซียที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ความ
สัมพันธ์กับสถาบัน หรือองค์การระหว่างประเทศและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลก
Seminar in important contemporary issues of Russia concerning various aspects
of Russian international relations including its relationship with international organizations
and its role in world politics.
รศ. 421 การดาเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 421 Business and Politics in Russia
ความสาคัญและบทบาทของภาคธุรกิจในกระบวนการทางการเมืองในรัสเซียในเชิงร่วมมือและ
การแข่งขันระบบการเมืองของรัสเซียปัจจุบัน
Analysis of the current role and importance of the private business sector in
Russian politics such as its support for political parties and general elections, its influence
on the government formulation of public policy, and the effect of its relationships
competitive or collaborative relationships between political leaders and business leaders
or between business leaders themselves on political and economic outcomes.
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รศ. 441 การค้าและการลงทุนในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 441 Trade and Investment in Russia
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 341
การค้า การลงทุน สภาพแวดล้อมของระบบธุรกิจและเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อเศรษฐกิจและ
การดาเนินธุรกิจในรัสเซียโดยเน้นถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์ปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหาและพัฒนาการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางการค้า การลงทุนของรัสเซีย แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และการสร้างแบบจาลองการประกอบธุรกิจการค้ากับประเทศรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 341
Analysis of trade, investment, the business environment, and current events that
affect the Russian economy and business operations in Russia; emphasis placed on the
discussion of issues of trade, investment, and their development and trends in Russia;
construction of the Thai-Russian trade model.
รศ. 451 สัมมนารัสเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
RU 451 Seminar in Modern Russia
สัมมนาเรื่ องราวของประเทศรัส เซียที่เป็นประเด็นร่ว มสมัย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม
ศาสนา การทหาร ระบบการศึกษา บทบาทของสื่อ และวัฒนธรรมรัสเซียในปัจจุบัน
Seminar in contemporary Russian issues, including current political, economic,
social, and cultural affairs.
รศ. 491 ภาคนิพนธ์
3 (0-6-3)
RU 491 Research Paper
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ.311
ประเด็นเกี่ยวกับรัสเซีย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร เหตุการณ์ร่วมสมัย ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแล และแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Prerequisite: have earned credits of RU 311
Particular issues concerning Russia that really interest the student such as
political, economic, military, arts, cultural, or social issues.
วิชาบังคับเลือก
รศ.171 ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 1
3 (3-0-6)
RU 171 Russian for Russian Studies 1
การออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษารัสเซียในระดับเบื้องต้น 1 ในบริบทที่เกี่ยวกับ
ประเทศรัสเซีย คนรัสเซียและครอบครัว
Russian phonetics, words, fundamental grammar and the language structure,
which appears in the context about Russia, Russian people and their families.
รศ. 172 ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 2
RU 172 Russian for Russian Studies 2

3 (3-0-6)
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วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 171
คาศั พ ท์ ไวยากรณ์ โครงสร้ า งภาษารั ส เซี ย ในระดั บ เบื้ อ งต้ น 2 ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ วั ต ร
ประจาวันของคนรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 171
Russian words, grammar and the language structure of fundamental level 2,
which appears in the context about the everyday life of the Russian people.
รศ. 261 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
RU 261 Russian for communication 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 172
ฝึกการฟังและการพูดภาษารัสเซีย สามารถจับใจความและสนทนาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
Prerequisite: have earned credits of RU 172
Pratice Russian listening and speaking skills. Practice summarizing and basic
conversation.
รศ. 262 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
RU 262 Russian for communication 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 261
ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการฟั ง และการพู ด ในระดั บ ที่ สู ง กว่ า รศ. 261 เน้ น การสนทนาโต้ ต อบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การซื้อของ การเข้าพักในโรงแรม การสั่งอาหาร การเดินทางภายในเมือง กิจวัตร
ประจาวัน เป็นต้น
Prerequisite: have earned credits of RU 261
Practice listening and speaking skills. The language level is more advanced than
that practiced in RU 261. Russian conversation in varios situations namely, shopping,
accommodations, eating out, sightseeing, everyday life etc.
รศ. 271 ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 3
3(3-0-6)
RU 271 Russian for Russian Studies 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 172
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษารัสเซียในระดับปานกลาง 1 ในบริบทที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของคนรัสเซีย ความเชื่อและประเพณี
Prerequisite: have earned credits of RU 172
Russian words, grammar and the language structure of the intermediate level 1,
which appears in the context about the ways of life, believes and traditions of the
Russian people.
รศ. 272 ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 4
3 (3-0-6)
RU 272 Russian for Russian Studies 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 271
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษารัสเซียในระดับปานกลาง 2 ในบริบทที่เกี่ยวกับเมือง
และ บุคคลสาคัญที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์รัสเซีย
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Prerequisite: have earned credits of RU 271
Russian words, idioms,grammar and the language structure of intermediate level 2,
which appears in the context about the great cities and famous people, that played
important roles in the Russian history.
รศ. 324 กลุ่มชาติพันธุ์ในรัสเซีย
RU 324 Ethnic Groups in Russia
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ในรัสเซีย
Ethnic variety; conflict between ethnic groups in Russia.

3 (3-0-6)

รศ. 352 สัมมนาความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช
3 (3-0-6)
RU 352 Seminar in Russian Relationship with the Commonwealth of Independent States
สัมมนาความสัมพันธ์ของรัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราชทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และสังคม
Seminar in Russian relations with the Commonwealth of Independent States
concerning their economic, political, military, and social affairs, and the impact these
affairs have on Russia.
รศ. 353 สัมมนาความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศมหาอานาจ
3 (3-0-6)
RU 353 Seminar in Russian Relationship with the Major Powers
สัมมนาความสัมพันธ์ของรัสเซียกับประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และ
ผลกระทบของความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อประเทศโลกที่สาม
Seminar in Relations between Russia and the Major World Powers concerning
their economic, political, military, and social affairs, and the impact these affairs have on
Third World countries.
รศ. 371 ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 5
3 (3-0-6)
RU 371 Russian for Russian Studies 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 272
คาศัพท์ สานวน สุภาษิต บทกวี ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษารัสเซียในระดับสูง 1 ในบริบทที่
เกี่ยวกับศิลปะรัสเซียซึ่งรวมถึงวรรณคดี จิตรกรรมและดนตรีรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 272
Russian words, idioms, proverbs, poems, grammar and the language structure of
high level 1, which appears in the context about Russian art, including literature, paintings
and music.
รศ. 372 ภาษารัสเซียสาหรับรัสเซียศึกษา 6
3 (3-0-6)
RU 372 Russian for Russian Studies 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 371
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษารัสเซียในระดับสูง 2 ในบริบทที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
สาคัญของประเทศรัสเซียที่ส่งผลต่อการพัฒนาของโลก
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Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian words, idioms, grammar and the language structure of high level 2, which
appears in the context about important events that occurred in Russia and had influence
on the world’s development.
รศ. 381 วิทยาการและเทคโนโลยีในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 381 Science and Technology in Russia
ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัสเซีย ในยุคโซเวียตและ
ปัจจุบัน วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์รัสเซีย เทคโนโลยีการทหารของรัสเซีย การบินและอวกาศในรัสเซีย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงานในรัสเซีย
A study on the History and Development of science and technology in Russia
including Military technology, Aviation and Aero Space technology, Energy technology in
Soviet period up to present day.
วิชาเลือก
รศ. 361 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
RU 361 Russian for communication 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 262
ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดในระดับที่สูงกว่า รศ. 262 ทั้งในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษาที่
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น เน้นการพูดในรูปแบบเล่าเรื่อง และการแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: have earned credits of RU 262
Practice listening and speaking skills. The language level is more advanced than
that practiced in RU 262. Communication and giving opinions
รศ. 362 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
RU 362 Russian for communication 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 361
ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดต่อจาก รศ. 361 ฝึกการรายงานทางวิชาการ โดยสามารถให้
ข้อสนับสนุนหรือโต้แย้งเป็นภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง
Prerequisite: have earned credits of RU 361
Practice listening and speaking skills. The language level is more advanced than
that practiced in RU 361. Practice oral academic presentation and giving opinions.
รศ. 363 การอ่านเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
RU 363 Readings about Russian for tourism
วิชาบังคับก่อน: รศ. 272
การอ่า นจั บ ใจความเกี่ ย วกั บ สถานที่ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ในประเทศรั ส เซีย เกี่ย วกั บภู มิ ศาสตร์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
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Prerequisite: have earned credits of RU 272
To practice the reading skill in order to understand about the most visited tourist
of Russia and the geography,history and culture involved.
รศ. 373 ภาษาศาสตร์รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 373 Russian Linguistics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 272
องค์ประกอบของภาษารัสเซีย ได้แก่ ระบบเสียง ระบบหน่วยคา โครงสร้างประโยค และระบบ
ความหมายตามทฤษฎีภาษาศาสตร์รัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 272
Elements of Russian language such as phonemes, morphemes, sentence
structures, and the system of meaning in Russian linguistics.
รศ. 374 การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 374 Russian Business Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 272
การเขียนภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ การศึกษาคาศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ การเขียนบันทึกข้อความ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite: have earned credits of RU 272
Russian writing practice for business communication such as business letters of
different types, memos, and e-mail; business vocabulary and idioms.
รศ. 375 ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
RU 375 Russian for Airline Business
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 371
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation
concerning Airline Business.
รศ. 376 ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
RU 376 Russian for Hotel Business
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 371
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation
concerning Hotel Business.
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รศ. 377 ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจสถานพยาบาล
3 (3-0-6)
RU 377 Russian for Hospital management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 371
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ
สถานพยาบาล
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation
concerning Hospital management.
รศ. 378 ภาษารัสเซียสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
RU 378 Russian for Tourism
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 371
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation
concerning Tourism.
รศ. 422 กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 422 Russian Business Law
กฎหมายรัสเซียเกี่ยวกับการจัดตั้ง ห้างหุ้นส่ วน บริษัท อานาจหน้าที่ การดาเนินการและการ
เลิกกิจการ กฎหมายเอกเทศสัญญาและกฎหมายทางธุรกิจที่สาคัญ
Russian law concerning business partnerships and companies, namely, the
establishment of authority and responsibilities, and the dissolution of such business
entities; specific laws; contracts; and other important business laws.
รศ. 431 ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 431 Russian Music and Performing Arts
ความเป็นมาของศิลปะการแสดง ละคร บัลเล่ต์และดนตรีของรัสเซีย
History of Russian music and various types of performing arts such as plays and ballet.
รศ. 461 การอ่านเกี่ยวกับการเมืองของประเทศรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 461 Readings about Politics in Russia
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 372
การอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในด้านการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่าง
ประเทศ และสานวนภาษารัสเซียที่ใช้ในด้านการเมือง
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Prerequisite: have earned credits of RU 372
Study and practice reading information about Russia focusing on both national
and international politics. Study politics. Study political vocabulary and expressions
about Russian politics to assist students to be able to read articles in Russian. These
reading skills will help students
read independently and learn more about Russia.
รศ. 471 การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
RU 471 Elementary Russian-Thai Translation
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 372
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาไทยและภาษารัสเซีย ทฤษฎีและประเภทของการแปล
วิธีการแปลโดยฝึกให้แปลข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัสเซียศึกษาที่มีความยากง่ายในระดับเบื้องต้น
Prerequisite: have earned credits of RS 372
Study of theories and genres in translation. Practice translating information in
Russian at the beginning level. Study differences between Russian and Thai both in text
structures and cultural aspects that have an impact on Russian-Thai translation.
รศ. 472 การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
RU 472 Advanced Russian-Thai Translation
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รศ. 471
การแปลเอกสารเกี่ยวกับรัสเซียศึกษาที่ใช้ภาษาที่มีระดับสูงขึ้นกว่าในวิชา รศ. 471 โดยเน้นการ
แปลสื่อสิ่งพิมพ์ บทความและบทวิเคราะห์
Prerequisite: have earned credits of Rs 471
Translate documents relating to Russian studies. The language level is more
advanced than that practiced in RU 471. Students will translate publications, articles, and
analyses using translation techniques. Students can learn more about Russia through
their translations.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ. 211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการ
และไม่เป็น ทางการ โครงสร้ างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสี ยง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและ
ประโยคเพื่อพัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม
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
29

มคอ. 2

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 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 purpos
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2561 ข้อ 35-48
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1. มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพิจารณา
ความเหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการ
ทดสอบกาหนด
3. คณะกรรมการตรวจผลสอบการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ผู้เรียนรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิต
จะจบการศึกษา และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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(6) ความเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
สมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จานวนสิทธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง)
จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ ต่ ากว่ า
138 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาบังคับเลือกในรายวิชา รศ.171, รศ. 172, รศ. 271, รศ. 272 ,
รศ. 261, รศ. 262, รศ. 371 และ รศ. 372 ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่า 2.00
3.5 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาบังคับนอกสาขาทุกวิชาไม่ต่ากว่า 2.00
3.6 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กาหนด
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