รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต/คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาภาษารัสเซีย
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Russian
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซีย)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษารัสเซีย)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Russian)
ชือย่ อ B.A. (Russian)
. วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
141 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษารัสเซีย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556

ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที / เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบอาชีพตามบริษัทหรือหน่ วยงานทีติดต่ อกับชาวรัสเซีย
8.2 ล่ าม นักแปลภาษารัสเซีย
8.3 มัคคุเทศก์ ภาษารัสเซี ย
8.4 ข้ าราชการหรือเจ้าหน้ าทีในกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
8.5 อาจารย์สอนภาษารัสเซียในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศรัสเซียมีบทบาททางเศรษฐกิจเกียวข้องกับ ประเทศไทย อาทิ การเป็ นตลาดของสิ นค้า อุปโภคบริโภค
ของไทย การนําเข้าวัตถุดิบสํ าหรับอุตสาหกรรมจากประเทศรัสเซีย นอกจากนี ด้ านการท่ องเทียว ในแต่ ละปี มีชาวรัสเซี ยประมาณ
300,000 คน มาท่ องเทียวในประเทศไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศรัสเซียกับประเทศไทยนี เป็ นปั จจัยสํ าคัญทีทํา
ให้ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพือตอบสนองความเปลียนแปลงดังกล่ าว
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันมีคนรัสเซียจํานวนมากเข้ ามาท่ องเทียว พํานักอาศัยในประเทศไทย จึงจําเป็ นต้ องผลิตบุคลากรทีมีความเข้ า ใจ
สั ง คมและวัฒ นธรรมของประเทศรั ส เซี ย อั น จะนํ า ไปสู ่ ก ารสามารถติด ต่ อ สื อสารกับ ชาวรั ส เซี ยได้ อย่ างราบรื นและสร้ า ง
ความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษารัสเซีย เป็ นสิ งทีจําเป็ นเพือให้ สอดคล้ องกับ ความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระหว่ างประเทศรัสเซียกับประเทศไทย
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสู ตรนี ดําเนินไปในทิศทางทีสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเน้ น การเรี ยนการ
สอนและพัฒนาหลักสู ตรทีทันสมัย ตรงกับความต้องการของสั งคมและสอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศ

. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับ หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาที เปิ ดสอนเพือให้ บริ การวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0- ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สถิติพ ื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
ท. การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0- ) (วิชาศึกษาทัวไป) (ภาควิชาภาษาไทย)
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0- ) (วิชาศึกษาทัวไป) (ภาควิชาภาษาไทย)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
3 (3-0- ) (วิชาศึกษาทัวไป) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
3 (3-0- ) (วิชาศึกษาทัวไป) (สถาบันภาษา)
อ. 16 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. การฟัง-การพูด 1
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. การฟัง-การพูด 2
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
รซ. 171 ภาษารัสเซีย 1
3 (2-3-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
รซ. 172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
12.3 การบริหารจัดการ
มีการแต่งตั งผู ้ ประสานงานรายวิช า ในทุกรายวิชาทีกําหนดให้ นักศึกษาในหลักสู ตรอืนเรียน เพือกําหนดเนือหา และ
วิธีการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพือควบคุมคุณภาพ

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาภาษารัส เซี ยมุ ่ งส่ งเสริ ม การผลิ ตทรั พยากรมนุษย์ ที มี ความรอบรู ด้ ้ า นภาษา
วรรณคดีและวัฒนธรรมรัสเซี ย

1.2

ความสําคัญ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษารัสเซี ยเป็ นสาขาทีมี ความจํ าเป็ นอย่ างยิงในการผลิตบั ณฑิตทีมี ความรู้
ความสามารถ ด้านภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมรัสเซี ย อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศในด้ านต่ างๆ ซึ งในปั จจุบันมี
เพียงสองสถาบันในประเทศไทยทีมีการเรียนการสอนในสาขานี
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความสามารถในการใช้ ภาษารัสเซียทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด อ่ าน เขียน
2) มีความรู ้ ในเนื อหาวิชาทีเกียวข้องกับวิชาภาษารัสเซียทางด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม
3) มีความรู ้ และความสามารถในการนําภาษารัสเซี ยไปใช้ ในการประกอบอาชีพ ค้นคว้ า และในการศึกษาต่ อ

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั นปี ที 1-4 ทั งนีขึ นอยู ่กับการพิจารณาของกรรมการภาควิชา
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ผู ้ เข้าศึกษาหลักสูตรนีอาจมีทั งผู ้ทีมีและไม่มีพ ืนฐานความรู ้ ภาษารัสเซี ยก่ อนเข้ามหาวิทยาลัย ทําให้ เกิดความแตกต่ าง
ด้านความสามารถทางภาษาและความรู ้ เกียวกับรัสเซี ย

.

กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ .
ภาควิชาภาษารัสเซียจัดหลักสู ตรเพือให้ ผู ้ทีไม่มีพื นฐานความรู ้ สามารถเรียนรู ้ ตั งแต่ ระดับต้นส่ วนผู ้ทีมีพนฐานมาแล้
ื
ว
จะได้ รับการพิจารณาให้ ยกเว้นบางรายวิชา เพือศึกษาวิชาในระดับสูงขึ นต่ อไป
. ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเ รี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ . และ ข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื อง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึ กษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 141 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 141 หน่ วยกิต โดยศึ ก ษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
105
หน่ วยกิต
. ) วิชาเอก
81
หน่ วยกิต
. . ) วิชาบังคับในสาขา
45
หน่ วยกิต
2.1.2) วิชาบังคับนอกสาขา
12
หน่ วยกิต
. .3) วิชาเลือกในสาขา
24
หน่ วยกิต
2.2) วิชาโท หรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต

..

รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้ วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ รซ./ RS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข 1- หมายถึง วิชาบังคับ
เลข - หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง วิชารวมทักษะทั ง
เลข
หมายถึง วิชาทางด้ านภาษาศาสตร์
เลข
หมายถึง วิชาทางด้ านการอ่าน
เลข
หมายถึง วิชาทางด้ านการฟัง– การพูด
เลข
หมายถึง วิชาทางด้ านการเขียน
เลข
หมายถึง วิชาทีเกียวข้ องกับวิชาชีพ
เลข
หมายถึง วิชาทางด้ านวรรณคดี
เลข
หมายถึง วิชาทางด้ านการแปล
เลข
หมายถึง วิชาทีมีเนือหาเกียวกับประเทศรัสเซี ย
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร

) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ตรวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU 100 Civil Education

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2- -4)

( - -6)

มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพื นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพืนฐาน
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

2 (2- -4)

2 (2- -4)

( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)

( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3–0– )
TH 162 Report Writing

2. เลือกศึกษา วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสูตรวิชาศึ กษาทัวไปส่ วนที รวมทังวิชา จ.
จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
2. นักศึกษาทีประสงค์ จะศึ กษาวิชาเอกภาษารัสเซี ยจะต้องศึ กษาวิชาพื นฐานภาษารัสเซีย
ในปี แรกทีเข้าศึกษา ได้แก่ วิชา รซ. ภาษารัสเซีย 1 และวิชา รซ. ภาษารัสเซีย 2 ต้ องสอบไล่ได้
ไม่ ตํากว่าระดับ C
2. วิชาเฉพาะ
105
หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก
81
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา
45
หน่ วยกิต
นั ก ศึ ก ษ า ต้ องศึ กษ าวิ ช า บั ง คั บ ใ นสา ขา 15 วิ ช า ร วม 45 ห น่ ว ยกิ ต แ ละ ต้ อง สอบ ไ ล่ ไ ด้
ไม่ ตํากว่าระดับ C ทุกรายวิชา ได้ แก่
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รซ.
ภาษารัสเซีย
(2 – 3 – 4)
RS 211
Russian 3
รซ.
ภาษารัสเซีย
(2 – 3 – 4)
RS 212
Russian 4
รซ.
การออกเสียงภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 221
Russian Pronunciation
รซ.
ภาษาศาสตร์ ภาษารัสเซียเบืองต้ น
3 (3 – 0 – )
RS222
Introduction to Russian Linguistics
รซ.
การอ่านภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 231
Reading in Russian 1
รซ.
การอ่ านภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 232
Reading in Russian 2
รซ.
RS 241
รซ.
RS 242
รซ.
RS 291
รซ.
RS 311
รซ. 2
RS 312

การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
Listening-Speaking in Russian 1
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
Listening-Speaking in Russian 2
รัสเซียปัจจุบัน
Russia Today
ภาษารัสเซีย
Russian 5
ภาษารัสเซีย
Russian 6

3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
(2 – 3 – 4)
(2 – 3 – 4)

รซ.
RS 351
รซ.
RS 352
รซ.
RS 371
รซ.
RS 481

การเขียนภาษารัสเซีย
Writing in Russian 1
การเขียนภาษารัสเซีย 2
Writing in Russian 2
ประวัติวรรณคดีรัสเซีย
History of Russian Literature
การแปลภาษารัสเซีย
Russian Translation

3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )

2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา
12
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้ รายวิชาดังต่อไปนี รวม 12 หน่ วยกิต
อ. 16
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3 – 0 – )
EG 216
English Structure
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
3 (3 – 0 – )
EG 231
Paragraph Writing
อ.
การฟั ง-การพูด 1
3 (3 – 0 – )
EG 241
Listening-Speaking 1
อ.
การฟั ง-การพูด 2
3 (3 – 0 – )
EG 24
Listening-Speaking
2.1.3 วิชาเลือกในสาขา
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษารายวิชาอืนๆ ในสาขาวิชาภาษารัสเซียอีกไม่ น้อยกว่ า 8 รายวิชา
รวม 24 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี
รซ.
ระบบคําในภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 226
Russian Morphology
รซ.
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 296
Russian Language and Culture
รซ.
ศิลปะรัสเซี ย
3 (3 – 0 – )
RS 297
Russian Arts
รซ.
ภูมิศาสตร์รัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 298
Geography of Russia
รซ.
โครงสร้ างคําในภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS 326
Word Formation in Russian
รซ.
โครงสร้ างประโยคในภาษารัสเซี ย
3 (3 – 0 – )
RS 327
Russian Syntax
รซ.
การอ่ านบทความวิชาการ
3 (3 – 0 – )
RS 336
Article Reading

รซ.
RS 337
รซ. 346
RS 346
รซ.347
RS 347
รซ.
RS 366
รซ.
RS 367
รซ.
RS 368
รซ.
RS 369
รซ.
RS 396
รซ.
RS 436
รซ.437
RS 437
รซ.
RS 446
รซ.
RS 456
รซ.
RS 466
รซ.
RS 467
รซ.
RS 468
รซ.
RS 476
รซ.
RS 477
รซ.
RS 486

การอ่ านชีวประวัตบิ ุคคลสําคัญของรั สเซีย
Reading about Famous Russians
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย 3
Listening-Speaking in Russian 3
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย 4
Listening-Speaking in Russian 4
ภาษารัสเซียเพือธุรกิจ
Russian for Business
ภาษารัสเซียเพือธุรกิจการบริการ
Russian for Hospitality Personnel
ภาษารัสเซียเพือการท่ องเทียว
Russian for Tourism 1
ภาษารัสเซียด้านสายการบิน
Russian for Airlines
วิถีชีวิตในสังคมรั สเซีย
Russian Way of life
การอ่ านหนังสื อพิมพ์และวารสารรัสเซีย
Reading from Russian News Media
การอ่ านประวัติศาสตร์ รัสเซีย
Reading on Russian History
การฟั งภาษารัสเซียจากสือ
Listening in Russian from Media
การเขียนภาษารัสเซีย
Writing in Russian 3
ภาษารัสเซียเพือการท่ องเทียว
Russian for Tourism 2
ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย
Russian for Law
ภาษารัสเซียเพือการระหว่ างประเทศ
Russian for Foreign Affairs
วรรณกรรมเอกรั สเซีย คริสต์ ศตวรรษที
19th Century Masterpieces of Russian Literature
วรรณกรรมเอกรั สเซียสมัยใหม่
Masterpieces of Modern Russian Literature
การแปลแบบล่ ามภาษารัสเซีย
Russian Interpretation

3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )

รซ.
RS 487

การแปลนิทานและเรืองสั นภาษารัสเซีย
Translation of Russian Fairy Tales and Short Stories

3 (3 – 0 – )

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก 24 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึงดังนี
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดย
ศึกษาตามข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีทีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ. 16 อ.
อ. และ
อ. (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษ
ได้ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ ดังนั น นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นวิชาใน
สาขาวิชาเอก หรือวิชาภาษาอังกฤษ เพิ มอีก วิชา หน่ วยกิต เพื อให้ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ 2.2.2 วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี จํานวนอย่างน้ อย
หน่ วยกิต ทั งนี ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไปหมวดภาษาต่ างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้ กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสือสารในองค์กร
4. การศึกษาวิชาภาษารัสเซียเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษารัสเซี ยเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษารัสเซี ยไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยกิต โดยศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตรและเงือนไขดังต่อไปนี
4.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษารัสเซีย รวม หน่ วยกิต ได้แก่รายวิชา รซ. , รซ.
รซ. , รซ. , รซ. , รซ.
4.2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอืนๆ ของสาขาวิชาภาษารัสเซียอีกไม่ น้อยกว่ า วิชา รวม หน่ วยกิต
5. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษารัสเซีย
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษารัสเซี ย ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่า
ตามเงือนไขต่อไปนีมีสิทธิได้รับอนุปริญญา
5.1 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
5.2 ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า ภาคการศึกษาปกติ
5.3 ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิ ทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม หน่ วยกิต

,

หน่วยกิต

5.4 ได้ ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษารัสเซียไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
ตามเงือนไข ต่ อไปนี
5.4.1 วิชาบังคับในสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่ า หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่ าระดับ C
ทุกรายวิชา
5.4.2 วิชาอืนๆ ในสาขาวิชาฯ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
5.4.3 ศึกษาและสอบไล่ได้ วิชาภาษาอังกฤษ วิชา รวม หน่ วยกิต ได้แก่ วิชา อ. และ อ.
5.4.4 ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า หน่วยกิต
..

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
รซ.
ภาษารัสเซีย
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
รซ. 2 ภาษารัสเซีย 2
รวม

หน่ วยกิต
15
3
18
หน่ วยกิต
15
3
18

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
รซ.
ภาษารัสเซีย
รซ. การออกเสียงภาษารัสเซี ย
รซ. การอ่ านภาษารัสเซีย
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย
รซ. รัสเซียปัจจุบัน
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
รวม
ภาคเรียนที 2
รซ. 2 ภาษารัสเซีย
รซ. 2 ภาษาศาสตร์ ภาษารัสเซียเบื องต้ น
รซ. 2 การอ่ านภาษารัสเซีย
รซ. 2 การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
อ. 231 การเขียนระดับย่อ หน้า
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
รซ. 3 ภาษารัสเซีย
รซ. 35 การเขียนภาษารัสเซี ย
อ.
การฟั ง-การพูด
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
รซ. 3 2 ภาษารัสเซีย
รซ. 352 การเขียนภาษารัสเซีย
รซ. 371 ประวัติวรรณคดีรัสเซีย
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
รซ. 48 การแปลภาษารัสเซีย
อ.
การฟัง-การพูด
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
6
6
18
หน่ วยกิต
6
9
15

..

คําอธิบายรายวิชา
3.1.5. คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
หลักสูตรวิชาศึ กษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมื อง” ในระบอบประชาธิป ไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ ก ษาได้ พัฒนาตนเองให้ เ ป็ น “พลเมื อง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ความหมายต่ อมนุ ษ ย์ โดยศึ กษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสั งคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline)มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ ๆ
ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ ความรู ้
และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานัน ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มหภาคทาง
สังคม ระดับสั งคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้ อม และศึกษาประเด็น การถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์

คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17)
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เบืองต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คํานวณดอกเบี ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเ งิน ได้ สถิติเชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบื องต้ น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาทีคณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธกี ารพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิดต่างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสารข้ อมูล
ระบบเครือข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรูป ความปลอดภั ย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นั ยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต
มธ. สถิติพนฐาน
ื
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐาน เกียวกับค่ า เฉลียประชากร
กลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพัน ธ์ เชิ ง เส้นเชิ งเดียว การ
ทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
Introduction to Computers and Programming

3 (3-0-6)

หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลัก และฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขีย น และการพู ด โดยเน้ น การจับ ใจความสํ าคั ญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิงได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน

วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมี พื นฐานความรู้ ภ าษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรูภ้ าษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดั บ กลางสู ง เพือส่ งเสริ ม ให้ นักศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน

หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษารัสเซี ย
วิชาบังคับ
รซ. ภาษารัสเซีย
(2-3-4)
RS Russian 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับพืนฐาน ศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซีย การสนทนาในสถานการณ์
เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั น การเขียนประโยค
(บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์)
รซ. ภาษารัสเซีย
(2-3-4)
RS Russian 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซียระดับกลาง ศัพท์ และสํ านวนภาษารัสเซีย การสนทนา การอ่ านบทความ
ขนาดสั น และการเขียนเพือแสดงความคิดเห็น
(บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์)
รซ. การออกเสียงภาษารัสเซีย
RS Russian Pronunciation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ การเน้ นเสี ยง ทํานองเสียงในภาษารัสเซีย

(--)

รซ. ภาษาศาสตร์ ภาษารัสเซียเบืองต้ น
(--)
RS222 Introduction to Russian Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
องค์ประกอบของภาษาศาสตร์ ภาษารัสเซีย ได้ แก่ ระบบเสียง ระบบคํา ระบบโครงสร้ างประโยคและระบบ
ความหมาย
รซ. การอ่านภาษารัสเซีย
RS Reading in Russian 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การอ่ านเรืองสั น วรรณกรรมฉบับ ย่อ การสรุปเรืองทีอ่าน

(--)

รซ. การอ่ านภาษารัสเซีย
(--)
RS Reading in Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การอ่ านนิทาน วรรณกรรมสมัยศตวรรษที การสรุปเรืองทีอ่ าน และแสดงความคิดเห็น

รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS241 Listening-Speaking in Russian 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การสนทนาโต้ ตอบอย่างง่ ายๆ ในชีวิตประจําวัน

(--)

รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS242 Listening-Speaking in Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การสนทนาโต้ ตอบในหัวข้ อสั งคมและวัฒนธรรม

(--)

รซ. รัสเซียปัจจุบัน
(--)
RS Russia Today
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปั ญหาและบทบาทของรัสเซียในโลก
ปัจจุบัน
รซ. ภาษารัสเซีย
(2-3-4)
RS Russian 5
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับกลาง ศัพท์ และสํ านวนภาษารัสเซีย การสนทนาเพือแสดงความคิดเห็น การ
อ่ านและการเขียนบทความขนาดยาว
(บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์)
รซ. ภาษารัสเซีย
(2-3-4)
RS Russian 6
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับกลาง ศัพท์ และสํ านวนภาษารัสเซีย การสนทนา การอ่ านบทความ
วิชาการ และการเขียนเพือแสดงความคิดเห็นในด้านวิชาการ
(บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์)
รซ. การเขียนภาษารัสเซีย
(--)
RS Writing in Russian 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การเขียนประโยคความเดียวและประโยคความซ้ อน การเขียนเอกสารราชการและจดหมายประเภทต่ างๆ

รซ. การเขียนภาษารัสเซีย
RS Writing in Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การเขียนเรียงความ และย่อความ

(--)

รซ. ประวัติวรรณคดีรัสเซีย
(--)
RS371 History of Russian Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
ประวัติวรรณคดี ตั งแต่คริสต์ ศตวรรษที จนถึงปัจจุบัน นักประพันธ์ และผลงานทีสํ าคัญ
รซ. การแปลภาษารัสเซีย
RS Russian Translation
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
การแปลข่ าว สารคดี และบทความภาษารัสเซี ยเป็ นภาษาไทย

(--)

วิชาเลือก
รซ. ระบบคําในภาษารัสเซีย
(--)
RS Russian Morphology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ระบบคําในภาษารัสเซีย ได้แก่ ชนิดของคํา หน้ าทีและความหมายของคําประเภทต่างๆ
รซ. ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(--)
RS296 Russian Language and Culture
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ภาษาทีใช้ ในสํานวนโวหาร สุ ภาษิต และคําพังเพย ซึ งสะท้ อนให้เห็นวัฒนธรรมรัสเซีย ได้ แก่ คติ ความเชือ
ประเพณี เทศกาลต่างๆ
รซ. ศิลปะรัสเซี ย
(--)
RS297 Russian Arts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ศิลปะรัสเซี ย ได้แก่ ดนตรี การแสดง จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม แนวโน้ มและอิทธิพลของ
ศิลปะรัสเซี ยทีมีต่อสั งคม
รซ. ภูมิศาสตร์ รัสเซีย
(--)
RS Geography of Russia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและประชากรของรัสเซีย

รซ. โครงสร้ างคําในภาษารัสเซี ย
(--)
RS326 Word Formation in Russian
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของคําและวิธีการสร้ างคํา ได้แก่ รากศัพท์ วิภัตติ ปัจจัย ตัวลงท้ าย
รซ. โครงสร้ างประโยคในภาษารัสเซีย
(--)
RS Russian Syntax
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
โครงสร้ างประโยคประเภทต่ างๆ ในภาษารัสเซีย ได้แก่ กลุ ่ มคํา ประโยคความเดียว ประโยคความซ้ อน
รซ. การอ่านบทความวิชาการ
(--)
RS Article Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การอ่านบทความภาษารัสเซียทางวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รซ. การอ่ านชีวประวัตบิ ุ คคลสําคัญของรัสเซีย
(--)
RS337 Reading about Famous Russians
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 3
การอ่านชีวประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญของรั สเซียในด้ านการเมือง ศิลปะ วรรณกรรมและ
วิทยาศาสตร์
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS346 Listening-Speaking in Russian 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การสนทนาโต้ ตอบและแสดงความคิดเห็นในเรืองทัวไป

(--)

รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย
RS347 Listening-Speaking in Russian 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การสนทนาโต้ ตอบและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ

(--)

รซ.
ภาษารัสเซียเพือธุรกิจ
(--)
RS366 Russian for Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
ภาษารัสเซียทีใช้ ในธุรกิจ ได้แก่ การนําเสนอสินค้า การตกลงราคา การส่ งสินค้า และการทําสัญญาทางธุรกิจ

รซ. ภาษารัสเซียเพือธุรกิจการบริการ
(--)
RS367 Russian for Hospitality Personnel
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
ภาษารัสเซียทีใช้ ในวงธุรกิจการบริการ และหลักการให้ บริการโรงแรม และภัตตาคาร
รซ. ภาษารัสเซียเพือการท่ องเทียว
(--)
RS
Russian for Tourism 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
หลักการจัดการท่ องเทียว ประเภทของการท่ องเทียว ศัพท์ สํานวนภาษารัสเซี ย ความรูเ้ กียวกับประเทศไทย ใน
ด้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา
รซ. ภาษารัสเซียด้านสายการบิน
(--)
RS Russian for Airlines
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
คําศัพท์ สํ านวนภาษารัสเซีย ความรูเ้ กียวกับระบบงานในสายการบิน การจองและการออกบัตรโดยสาร การ
ต้อนรับผู ้โดยสาร หน่ วยงานต่ างๆ ในท่ าอากาศยาน มีการศึกษานอกสถานที
รซ. วิถชี ีวิตในสังคมรัสเซีย
RS396 Russian Way of life
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
วิถีชีวิตในสังคมรัสเซียตั งแต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน

(--)

รซ. การอ่านหนังสื อพิมพ์และวารสารรัสเซีย
(--)
RS436 Reading from Russian News Media
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
การอ่านข่าวและบทความ ศัพท์ และสํานวนต่างๆ ทีใช้ ในหนังสื อพิมพ์ และวารสารภาษารัสเซีย

รซ. การอ่านประวัติศาสตร์ รัสเซีย
(--)
RS437 Reading on Russian History
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
การอ่านและวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ รัสเซียตังแต่ สมัยการก่ อตั งประเทศรัสเซียจนถึงปัจจุบัน
รซ. การฟั งภาษารัสเซียจากสือ
(--)
RS Listening in Russian from Media
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
การฟั งและจับใจความภาษารัสเซียทีปรากฏในภาพยนตร์ เพลง สารคดี ข่ าว

รซ. การเขียนภาษารัสเซีย
(--)
RS Writing in Russian 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ.
การเขียนภาษารัสเซี ยในหัวข้ อด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และการต่างประเทศ
รซ. ภาษารัสเซียเพือการท่ องเทียว
(--)
RS Russian for Tourism 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
ศัพท์ สํานวนภาษารัสเซี ย ความรูเ้ กียวกับศิลปวัฒนธรรม และสถานทีท่ องเทียวทีสํ าคัญๆ ของไทย มีการศึกษา
นอกสถานที
รซ. ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย
(--)
RS467 Russian for Law
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
ภาษารัสเซียทีเกียวข้ องกับกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม สํานวนและบทสนทนาทีใช้ ในระบบศาล
รซ. ภาษารัสเซียเพือการระหว่ างประเทศ
(--)
RS468 Russian for Foreign Affairs
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
คําศัพท์ และสํ านวนภาษารัสเซียทีเกียวกับความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ ความรู ้ เกียวกับองค์การระหว่ าง
ประเทศ
รซ. วรรณกรรมเอกรัสเซียคริ สต์ ศตวรรษที
(--)
th
RS476 19 Century Masterpieces of Russian Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ. และ รซ.
แนวความคิด รูปแบบ และลีลาการประพันธ์ ในวรรณกรรมเอกของนักประพันธ์รัสเซี ยในคริสต์ ศตวรรษที
ได้แก่ ปุชกิน เลียร์ มันตอฟ โกโกล ตูรเกเนฟ ดอสตาเยฟสกี
รซ. วรรณกรรมเอกรัสเซียสมัยใหม่
(--)
RS477 Masterpieces of Modern Russian Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ. และ รซ.
แนวความคิด รูปแบบ และลีลาการประพันธ์ในวรรณกรรมเอกของนักประพันธ์ รัสเซี ยตั งแต่ปลายศตวรรษที
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ตอลสตอย เชคอฟ กอร์ กี โชโลคอฟ บูนิน บลอค อัคมาตาว่ า
รซ. การแปลแบบล่ ามภาษารัสเซีย
RS Russian Interpretation
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.

(--)

หลักการแปลแบบล่าม การแปลแบบล่ าม จากภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ นภาษารัสเซี ย
โดยเน้นการแปลคํากล่ าวอวยพร คําสดุดี และคําปราศรัยในโอกาสต่ างๆ
รซ. การแปลนิทานและเรืองสั นภาษารัสเซีย
RS487 Translation of Russian Fairy Tales and Short Stories
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รซ.
การแปลนิทานและเรืองสั นจากภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทย

(--)

วิชาบังคับนอกสาขา
อ. 16 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3 – 0 – )
EG216 English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ. ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที
หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ าน
งานเขียนทีมีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ. การเขียนระดับย่ อหน้ า
3 (3 – 0 – )
EG231 Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรียบเรียงเพือ
ถ่ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่อหน้ า
อ. การฟัง-การพูด 1
3 (3 – 0 – )
EG241 Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวิต ประจําวั น ฝึ กทักษะในการฟั งระดับ ต้ น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรี ยนรู้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
อ. การฟัง-การพูด 2
3 (3 – 0 – )
EG24 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวิตประจําวันทียากขึ นและเป็ นทางการมากขึ น ฝึ กการออกเสี ยงให้ ถูกต้ อง ฝึ ก
ทักษะในการฟังบทสนทนาทียาวและยากขึ น ฝึ กการรายงานปากเปล่ า เรียนรู ้ วัฒนธรรมทีเกียวข้ องเพือช่ วยให้ เกิดความเข้าใจอันดี
ในการสือสาร และสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2 – 0 – 4)
TU110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ สังคม
(3 – 0 – 6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of
the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.
The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.

Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.

Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(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.
TU152

หลักพืนฐานทางคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3 – 0 – 6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its
processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and
software packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of
the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
geometric transformation.
มธ.
TU155

สถิติพนฐาน
ื
(3 – 0 – 6)
Elementary Statistics
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.

มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application
software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving
using high-level language programming.
Languages
Thai
ท.
การใช้ ภาษาไทย
(3 – 0 – 6)
TH161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main
idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic
references and to practice report writing skills.
English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll
directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and
will not be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic
integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL171 English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.

สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated
level than the prior course especially in speaking and writing.
Compulsory courses
รซ. ภาษารัสเซีย
(2 – 3 – 4)
RS Russian 3
Prerequisite : have earned credits of RS
Basic syntax and structure of the Russian language, Russian words and phrases, discussions in
specific circumstances, reading short articles, writing sentences.
(Lecture and practice 6 hours per week)
รซ. ภาษารัสเซีย
(2 – 3 – 4)
RS Russian 4
Prerequisite : have earned credits of RS
The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, conversations in Russian,
reading short articles, writing comments. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ. การออกเสียงภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Russian Pronunciation
Prerequisite : have earned credits of RS
Pronunciation of Russian consonants and vowels, accent, intonation.
รซ. ภาษาศาสตร์ ภาษารัสเซียเบืองต้ น
3 (3 – 0 – )
RS222 Introduction to Russian Linguistics
Prerequisite : have earned credits of RS
Basic linguistic theories of Russian language components: sound systems, words and sentence
structures and semantics.
รซ. การอ่านภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Reading in Russian 1
Prerequisite : have earned credits of RS
Reading short stories, simplified literary works, writing summaries of stories.

รซ.
การอ่ านภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Reading in Russian 2
Prerequisite : have earned credits of RS
Reading th-century literary works, writing summaries of stories and commenting.
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS241 Listening-Speaking in Russian 1
Prerequisite : have earned credits of RS
Easy and correct Russian conversation in daily life.

3 (3 – 0 – )

รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS242 Listening-Speaking in Russian 2
Pre requisite : have earned credits of RS
Russian conversation concerning social and cultural issues.

3 (3 – 0 – )

รซ. รัสเซียปัจจุบัน
3 (3 – 0 – )
RS Russia Today
Prerequisite : have earned credits of RS
Various aspects of Russia: geography, politics, economics, society and culture, including problems and
roles of Russia in today’s world.
รซ. ภาษารัสเซีย
(2 – 3 – 4)
RS Russian 5
Prerequisite : have earned credits of RS
The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, discussion, reading and
writing long articles. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ. 2 ภาษารัสเซีย
(2 – 3 – 4)
RS Russian 6
Prerequisite : have earned credits of RS
The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, conversation, reading
academic articles, academic writing. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ. การเขียนภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Writing in Russian 1
Prerequisite : have earned credits of RS
Sentence structures and idiomatic expressions in official documents and other types
of correspondence.

รซ. การเขียนภาษารัสเซีย 2
RS Writing in Russian 2
Prerequisite : have earned credits of RS
Writing exposition and summary.

3 (3 – 0 – )

รซ. ประวัติวรรณคดีรัสเซีย
RS371 History of Russian Literature
Prerequisite : have earned credits of RS

3 (3 – 0 – )

An overview of authors and their literary works from 11th century to modern era .
รซ. การแปลภาษารัสเซีย
RS Russian Translation
Prerequisite : have earned credits of RS
Translating news, documentaries and articles from Russian to Thai.

3 (3 – 0 – )

Electives
รซ. ระบบคําในภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Russian Morphology
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian morphology: parts of speech, function and meaning of words.
รซ. ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
RS296 Russian Language and Culture
Prerequisite : have earned credits of RS
Idioms, proverbs and sayings that reflect Russian culture.

3 (3 – 0 – )

รซ. ศิลปะรั สเซีย
3 (3 – 0 – )
RS297 Russian Arts
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian Arts: music, performing arts, painting, sculpture and architecture, trends and influences of
Russian Arts on society.
รซ. ภูมิศาสตร์ รัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Geography of Russia
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian geographical, meteorological, demographical characteristics and natural resources.

รซ. โครงสร้ างคําในภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS326 Word Formation in Russian
Prerequisite : have earned credits of RS
Analyzing word parts and types of word formation: roots, prefixes, suffixes.
รซ. โครงสร้ างประโยคในภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Russian Syntax
Prerequisite : have earned credits of RS
Sentence structure in Russian: word combinations, simple sentences, complex sentences.
รซ. การอ่ านบทความวิชาการ
3 (3 – 0 – )
RS Article Reading
Prerequisite : have earned credits of RS
Reading academic articles in arts, culture, humanities and social science.
รซ.
การอ่ านชีวประวัติบุคคลสําคัญของรั สเซีย
3 (3 – 0 – )
RS337 Reading about Famous Russians
Prerequisite : have earned credits of RS 3
Reading biographical texts of famous Russians in politics, arts, literature and science.
รซ.346 การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย 3
RS346 Listening-Speaking in Russian 3
Prerequisite : have earned credits of RS
Communicating and giving opinions in daily life.

3 (3 – 0 – )

รซ.347 การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย 4
RS347 Listening-Speaking in Russian 4
Prerequisite : have earned credits of RS
Academic communication and giving opinions.

3 (3 – 0 – )

รซ. ภาษารัสเซียเพือธุรกิจ
3 (3 – 0 – )
RS Russian for Business
Prerequisite : have earned credits of RS
Business Russian: presentation techniques, negotiations, logistics and writing contracts.
รซ. ภาษารัสเซียเพือธุรกิจการบริการ
RS367 Russian for Hospitality Personnel

3 (3 – 0 – )

Prerequisite : have earned credits of RS
Russian language in the service business, service principles in hotels and restaurants.
รซ. ภาษารัสเซียเพือการท่ องเทียว
3 (3 – 0 – )
RS Russian for Tourism 1
Prerequisite : have earned credits of RS
Principles of Tourism, types of Tourism, Russian words and phrases, information about Thailand:
geography, history, Buddhism.
รซ.
ภาษารัสเซียด้านสายการบิน
3 (3 – 0 – )
RS Russian for Airlines
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian words and phrases, airline systems, reservation and ticketing, jobs in airports, including
field trips.
รซ. วิถีชีวิตในสั งคมรัสเซีย
RS396 Russian Way of life
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian way of life from past to present.

3 (3 – 0 – )

รซ. การอ่ านหนังสือพิมพ์และวารสารรั สเซีย
3 (3 – 0 – )
RS436 Reading from Russian News Media
Prerequisite : have earned credits of RS
Reading news and articles in Russian, vocabulary and expressions in Russian newspapers and journals.
รซ.437 การอ่านประวัติศาสตร์ รัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS437 Reading Russian History
Prerequisite : have earned credits of RS
Reading and analyzing Russian history from its beginnings to the modern era.
รซ. การฟังภาษารัสเซียจากสื อ
3 (3 – 0 – )
RS Listening to Russian from Media
Prerequisite : have earned credits of RS
Listening and comprehending Russian language in movies, music, documentaries,News.
รซ. การเขียนภาษารัสเซีย
RS Writing in Russian 3
Prerequisite : have earned credits of RS

3 (3 – 0 – )

Writing in Russian on various topics: politics, economics, society, culture and foreign affairs.
รซ. ภาษารัสเซียเพือการท่ องเทียว
3 (3 – 0 – )
RS Russian for Tourism 2
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian words and expressions, information about arts and culture, the major tourist attractions in
Thailand, including field trips.
รซ.
ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย
3 (3 – 0 – )
RS Russian for Law
Prerequisite : have earned credits of RS
Russian legal terminology, legal idiomatic expressions and dialogues in the judical process.
รซ. ภาษารัสเซียเพือการระหว่ างประเทศ
3 (3 – 0 – )
RS468 Russian for Foreign Affairs
Prerequisite : have earned credits of RS
Words and phrases in Russian related to International Relations, information about international
organizations.
รซ. วรรณกรรมเอกรัสเซีย คริสต์ ศตวรรษที
RS476 19th Century Masterpieces of Russian Literature
Prerequisite : have earned credits of RS and RS

3 (3 – 0 – )

Concepts, literary forms and stylistics of the masterpieces of 19th century Russian literary
masterpieces: Pushkin, Lermantov, Gogol, Turginev and Dostoevsky.
รซ. วรรณกรรมเอกรัสเซียสมัยใหม่
RS477 Masterpieces of Modern Russian Literature
Prerequisite : have earned credits of RS and RS

3 (3 – 0 – )

Concepts, literary forms and stylistics of Russian literary masterpieces from
modern era: Tolstoy, Chekhov, Gorky, Sholokhov, Bunin, Blok and Akhmatova.

nd

half of 19th century to

รซ. การแปลแบบล่ ามภาษารัสเซีย
3 (3 – 0 – )
RS Russian Interpretation
Prerequisite : have earned credits of RS
Concept of Interpretation, Interpreting from Russian to Thai and Thai to Russian, with an emphasis
on interpreting toasts, speeches and dedications.

รซ. การแปลนิทานและเรืองสั นภาษารัสเซี ย
3 (3 – 0 – )
RS487 Translation of Russian Fairy Tales and Short Stories
Prerequisite : have earned credits of RS
Translating Russian fairy tales and short stories from Russian to Thai.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ. 16 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3 – 0 – )
EG216 English Structure
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in
English grammatical structure and improve reading and writing skills.
อ. การเขียนระดับย่ อหน้ า
3 (3 – 0 – )
EG231 Paragraph Writing
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating
and shaping ideas or information to be presented in a paragraph.
อ. การฟัง-การพูด 1
3 (3 – 0 – )
EG241 Listening-Speaking 1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of
the culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in
English.
อ. การฟัง-การพูด 2
3 (3 – 0 – )
EG24 Listening-Speaking
Prerequisite: have earned credits of EG 241 or Exemption
Practice of English in everyday use at a more advanced and formal level; pronunciation; listening
practice through longer and more complex dialogues and passages; and cultural awareness to increase communication
ability.

. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
. ช่ วงเวลา
. การจัดเวลาและตารางสอน
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
. คําอธิบายโดยย่อ
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
. ช่ วงเวลา
. จํานวนหน่ วยกิต
. การเตรียมการ
. กระบวนการประเมินผล
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

(พร้ อมฉบั บ

F
.

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ ด้ าน ดังนี

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึ กษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนัก ศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํ ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิต
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 141 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3. ได้ ค่าระดับคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ าระดับ C
3.4 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

