หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัสเซียศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต / คณะศิลปศาสตร์ / โครงการรัสเซียศึกษา
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Russian Studies
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)
ชือย่ อ ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Russian Studies)
ชือย่ อ B.A. (Russian Studies)
. วิชาเอก
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
144 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือทางด้ านวิชาการ
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และมีความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่ างๆ ดังนี
1. สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา. แอส. ปุชกิน กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
(The Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia) / มี MOU
2. สถาบันความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
(The Institute of International Relations (University) of MFA of Russia) / มี MOU
3. มหาวิทยาลัยรัฐแห่ งนครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
(St. Petersburg State University, Russia) / มี MOU
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ.ศ. 25
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน ธันวาคม พ.ศ.
ได้ พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 1/2556 เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ.
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
25
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
8.2 พนักงานต้อนรับบนเครืองบิน
8.3 ล่ าม
8.4 มัคคุเทศก์
8.5 พนักงานในองค์กรของรัฐ รั ฐวิสาหกิจ และเอกชน
. ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
8.7 นักการทูต
9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
0. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
0. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศรัสเซียมีบทบาทสํ าคัญต่ อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจโลกตั งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั ง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความมังคังทางทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเนื อหาวิชาและพิจารณา
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียและของโลกเพือสามารถวางหลักสู ตรทีทันต่ อเหตุการณ์ และนําไปใช้ ประโยชน์
ได้ สูงสุ ด
0. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ความโดดเด่ นของประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซี ย ตลอดจนความน่ าสนใจของ
วิถีชีวิตอันหลากหลายของชาวรัสเซีย การพัฒนาเนื อหาวิชาและพิจารณาสถานการณ์ทางสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศ
รัสเซียเพือสามารถวางหลักสูตรทีทันต่อเหตุการณ์ สร้ างความเข้าใจสํ าหรับผู้ต่างทางวัฒนธรรม และนําไปใช้ประโยชน์ ได้
สู งสุ ด

1. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
สร้ างหลัก สู ตรให้ มี ม าตรฐานเป็ นที ยอมรั บ ทั งภายในและต่ า งประเทศและพั ฒนาหลั ก สู ตรทีสอดคล้ อ งกับ การ
เปลียนแปลงทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรมของประเทศรัสเซี ยและเครื อรั ฐเอกราชในโลกปั จจุบัน เพือให้
ผู ้ เรียนมีความสามารถในการค้ นคว้ าต่อยอดหรือทําวิจัยเพือพัฒนาประเทศและสังคม
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตทีมีความรอบรู ้ ทางด้ านรั สเซี ยศึกษา มีองค์ความรู ้ แบบสหวิทยาการมุ ่ งเน้ นพัฒนาการเรียนการสอน
ส่ งเสริมการทําวิจัย (ภาคนิพนธ์) และให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม
2. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาที เปิ ดสอนเพือให้ บริ การวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
หลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป
ส่ วนที
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(--)
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์

(--)
(--)

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

(--)

: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
มธ. สถิติพื นฐาน
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
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ส่ วนที
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
มธ.
ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
มธ. 2 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
มธ. 3 ความรู้ พ ื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
มธ.
มนุษย์กับผลงานสร้ างสรรค์ด้านวรรณกรรม
มธ.
มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
มธ. 7 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
มธ.121 มนุษย์กับสั งคม
มธ.12 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
จ.
จิตวิทยาทัวไป
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วิชาบังคับนอกสาขา
รซ.171 ภาษารัสเซีย
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
รซ.211 ภาษารัสเซีย 3
รซ.212 ภาษารัสเซีย 4
รซ.311 ภาษารัสเซีย
รซ.312 ภาษารัสเซีย 6
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
ร.
ความรู้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
ศ.
เศรษฐศาสตร์ เบื องต้น
อ. 16 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.
การฟั ง-การพูด
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วิชาบังคับเลือก
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย

12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการหลักสู ตรของโครงการมีหน้ าทีดูแล ติดตาม และประเมินผลรายวิชาทีเปิ ดสอน ข้ อ . คณะกรรมการ
หลักสูตรของโครงการประชุมเพือพิจารณาอาจารย์ผู้สอน และเนื อหาการสอนให้ เหมาะสมกับหลักสูตร

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ ่ งมันพัฒนาองค์ ความรู ้ สู ่ สหวิทยาการด้านรัสเซี ยศึกษา
1.2 ความสําคัญ
การศึกษาทีเน้ นองค์ ความรู ้ ด้านรัสเซียศึกษาเป็ นหลักในรูปแบบสหวิทยาการ และด้านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ อืนๆ
เพือส่ งเสริมนักศึกษาให้รู้ จักคิดและวิเคราะห์ ปัญหาต่ างๆได้ อย่างชัดเจนและรอบด้าน มีโลกทัศน์ ทีกว้ างไกล สามารถนํ าความรู้
ไปใช้ ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่ อในระดับทีสูงขึ น
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความรู ้ ในลักษณะทีเป็ นสหวิ ทยาการทางด้ านรัสเซียศึกษา
2) มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึกซึงด้ านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมและศิลปวัฒนธรรมรัสเซี ย มี
ความรู ้ ภาษารัสเซีย

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 ขึ นอยู ่กับดุล ยพินิจของโครงการ
. 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 และมีคุณสมบัติ ดังนี
) เป็ นผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับชั นมัธยมศึ กษาปี ที หรือเที ยบเท่ า หรื อคาดว่ าจะจบชั นมั ธยมศึกษาปี ที ก่ อนวัน ขึ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ ใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
) ต้ องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลีย ภาคเรียน (GPA) ไม่ ตํากว่า .
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา หรื อการคัดเลือกตามวิธีก ารทีมหาวิ ทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิท ยาลัย ซึ ง
ประกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบสัมภาษณ์
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื องจากภาษารั ส เซี ยในประเทศไทยยังไม่ แ พร่ ห ลาย ทํา ให้ ใ นปั จจุ บัน ยัง ไม่ มี ตํา ราและพจนานุกรมที ครอบคลุม
เพียงพอ ประกอบกับยั งไม่ มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษารั สเซี ยในระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลายอย่ างเป็ นทางการ ดังนั นปั ญหา
ของนักศึกษาแรกเข้ าคือการขาดทักษะทางด้ านภาษารัสเซียซึงจะต้ องใช้ ในการศึกษาและค้ นคว้าหาข้ อมูลเพิมเติม
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
มีการจัดเตรียมสอนปรับพื นฐานภาษารัสเซียก่อนเริมเรียนให้ กับนักศึกษาแรกเข้า
. 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 และการลงทะเ บี ย นเรี 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 เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการ
จดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม เวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
108
หน่ วยกิต
. ) วิชาบังคับในสาขา
หน่ วยกิต
. ) วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
. ) วิชาบังคับเลือก
18
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี
อักษรย่อ รศ./RU หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนโดยโครงการรั สเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลขมีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรัชญาและทฤษฎีต่าง ๆ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้ านการเมือง และสั งคม
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้ านวัฒนธรรม วรรณกรรมและศิลปะ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้ านเศรษฐศาสตร์
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัมมนาและภาคนิพนธ์
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางด้านภาษารัสเซีย
เลขหลักร้ อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที

. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ตรวิ ชาศึ ก ษาทั วไป รวมแล้ ว ไม่ น้อ ยกว่ า หน่ วยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพื นฐาน
TU155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
TU156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH161 Thai Usage

(--)

(--)
(--)

(--)

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

(--)

สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL172 English Course 3

(--)
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
( - -6)
( - -6)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
3( - - )
TH162 Report Writing
. วิชาเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาดังต่ อไปนี
มธ.
ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3( - - )
TU111
Thailand in Historical Social and Cultural Perspective
มธ. 2
มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3( - - )
TU112
Heritage of the Pre-modern World
มธ. 3
ความรู้ พ ื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3( - - )
TU113
Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.
มนุษย์กับผลงานสร้ างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3( - - )
TU115
Man and His Literary Creativity
มธ.
มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 ( - - )
TU116
Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ. 7
พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3( - - )
TU117
Development of Modern World
มธ.121
มนุษย์กับสั งคม
3( - - )
TU121
Man and Society
มธ.12
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3( - - )
TU122
Law in Everyday Life
มธ.124
สังคมกับเศรษฐกิจ
3( - - )
TU124
Society and Economy
จ.
จิตวิทยาทัวไป
(--)
PY211
General Psychology
) วิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
2.1) วิชาบังคับในสาขา
54
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา รวม 18 รายวิชา หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชาดังต่ อไปนี
รศ. 1
ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
3( - - )

RU 1
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU

Theory of Political Philosophy
ความสัมพันธ์ ไทย – รัสเซีย
3(
Thai – Russian Relationship
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย
3(
Russian History and Culture 1
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย
3(
Russian History and Culture 2
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจรัสเซีย
3(
Economic Geography of Russia
การดําเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 (
International Economic Relations
นโยบายต่ างประเทศของรัสเซีย
3(
Foreign Policy of Russia
การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซี ย
3(
Politics and Government of Russia
กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
3(
International Trade Law
รัสเซียสมัยใหม่
3(
Modern Russia
สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
3(
Russian Society and Culture
เศรษฐกิจรัสเซีย
3(
Russian Economy
ธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
3(
Business and Politics in Russia
ประเด็นร่ วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสั มพันธ์
ระหว่ างประเทศและการเมืองโลก
Contemporary Issues of Russian Federation in
International Relations and World Politics
ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดีรัสเซีย
Introduction to Russian Literature
การค้ าและการลงทุนในรัสเซีย
Trade and Investment in Russia
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Research Methodology in Humanities and Social Sciences

--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
3( - - )

3( - - )
3( - - )
3( - - )

รศ.
RU

ภาคนิพนธ์
Research Paper
ทั งนีต้องสอบไล่ ทุกรายวิชาได้ ไม่ ตํากว่ า .

3( - - )

2. ) วิชาบังคับนอกสาขา
36
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา รวม 12 รายวิชา หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชาดังต่ อไปนี
รซ.171
ภาษารัสเซีย
3( - - )
RS171
Russian 1
รซ.172
ภาษารัสเซีย 2
3( - - )
RS172
Russian 2
รซ.211
ภาษารัสเซีย 3
3( - - )
RS211
Russian 3
รซ.212
ภาษารัสเซีย 4
3( - - )
RS212
Russian 4
รซ. 311
ภาษารัสเซีย
3( - - )
RS311
Russian 5
รซ. 312
ภาษารัสเซีย 6
3( - - )
RS312
Russian 6
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
(--)
PH201
Introduction to Logic
ร.
ความรู้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
(--)
PO2
Introduction to International Relations
ศ.
เศรษฐศาสตร์ เบืองต้น
(--)
EC210
Introductory Economics
อ. 16
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG216
English Structure
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG221
Reading for Information
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG2 1
Listening – Speaking 1
ทั งนีต้องสอบไล่ ทุกรายวิชาได้ โดยเฉลียไม่ ตํากว่า . โดยต้ องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่ า . ในรายวิชา รซ.
รซ. , รซ. , รซ. , รซ. และ รซ.
2.3) วิชาบังคับเลือก
18
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษา 6 รายวิชา รวม 18 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย
(--)
RS241
Listening-Speaking in Russian 1

,

รซ.
RS242
รซ.
RS346
รซ.
RS347
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ. 381
RU381
รศ. 382
RU382
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
รศ.
RU
) วิชาเลือกเสรี

การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย
(-Listening-Speaking in Russian 2
การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย
(-Listening-Speaking in Russian 3
การฟั ง-พูดภาษารัสเซีย
(-Listening-Speaking in Russian 4
กลุ ่มชาติพันธุในรั
์ สเซีย
(-Ethnic Groups in Russia
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
(-Russian Business Writing
ภาษาศาสตร์ รัสเซีย
(-Russian Linguistics
ภาษารัสเซียเพือการทํางานในองค์ กรของรั ฐและเอกชน
(-Russian for Governmental and non-governmental Organization
ภาษารัสเซียเพือการทํางานภาคธุรกิจการบริการ
(-Russian for Hospitality Business
ความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช
(-Russian Relationship with the Commonwealth of Independent States
การอ่ านเกียวกับการเมืองของประเทศรัสเซีย
(-Readings about Politics in Russia
การแปลภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทยบืองต้ น
(-Elementary Russian-Thai Translation
การแปลภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทยขั นสู ง
(-Advanced Russian-Thai Translation

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ไม่ น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจศึกษารายวิชาใดก็ได้ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต โดยอาจเลือกรายวิชาในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัสเซียศึกษา หรือรายวิชาอืนๆ ทีเปิ ดสอนเป็ น ภาษารัสเซียโดยคณะศิลปศาสตร์ ห รือหลักสูตรอืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.
ความสัมพันธ์ รัสเซียกับ ประเทศมหาอํานาจ
3( - - )
RU
Russian Relationship with the Major Powers
รศ.
กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
3( - - )
RU
Russian Business Law
รศ.
ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปั จจุบัน
3( - - )
RU
Commonwealth of Independent States Today
รศ.
ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซีย
3( - - )

RU
Russian Music and Performing Arts
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
) การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชารัสเซี ยศึกษา
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรรั สเซี ยศึ กษาได้ ห น่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามเงือนไข
ต่ อไปนี มีสิทธิรับอนุปริญญา
. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ น้อยกว่า .
. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ วไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษา
. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม หน่ วยกิต
. ได้ ศึกษาวิชาบังคับเฉพาะของสาขารัสเซียศึกษาไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี
. วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่ ทุกรายวิชาได้ ไม่ ตํากว่า .
. ศึกษาภาษารัสเซียไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. ศึกษาวิชาบังคับเลือกไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
. ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขาไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่ ทุ กรายวิชาได้ โดย เฉลียไม่ ตํากว่ า . โดยต้ อง
สอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่า . ในรายวิชา รซ. , รซ. , รซ. ,
รซ. , รซ. และ รซ.
. ศึกษาวิชาบังคับภาษาอังกฤษไม่ น้อยกว่ า หน่วยกิต และต้องสอบไล่ ท ุกรายวิชาได้ โดยเฉลียไม่ ตํากว่ า .
. ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
..

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสั งคม
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จ. จิตวิทยาทัวไป
ท. การใช้ ภาษาไทย
รซ. ภาษารัสเซี ย
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน

หน่ วยกิต
3
2
2

รวม

19

ภาคเรียนที 2
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
มธ. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
รซ. ภาษารัสเซี ย
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
รวม

หน่ วยกิต
2

17

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ร.
ความรู้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ

หน่ วยกิต
3

รศ. 1 ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
รศ.
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย 1
รซ.211 ภาษารัสเซีย 3
ศ.
เศรษฐศาสตร์ เบื องต้น
อ. 6 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
รวม
ภาคเรียนที 2
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
รศ.
ความสัมพันธ์ ไทย – รัสเซีย
รศ.
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย 2
รศ. ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจรัสเซีย
รศ.
การดําเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รซ. ภาษารัสเซี ย
รวม

3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
รศ.
เศรษฐกิจรัสเซีย
รศ.
การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซี ย
รศ.
กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
รซ. ภาษารัสเซีย
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย (วิชาบังคับเลือก)
อ.
การอ่านเชิงวิ เคราะห์ ข้อมูล
รวม

หน่ วยกิต

3
3

ภาคเรียนที 2
รศ.
รัสเซียสมัยใหม่
รศ.
สังคมและวัฒนธรรมรัสเซี ย
รศ.
นโยบายต่ างประเทศของรัสเซีย
รซ. ภาษารัสเซีย
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย (วิชาบังคับเลือก)
อ.
การฟั ง-การพูด
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
รศ.
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย (วิชาบังคับเลือก)
รศ.
รศ.
รศ.
รศ.
รซ.

ธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
ประเด็นร่ วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
และการเมืองโลก
ความสัมพันธ์ รัสเซียกับประเทศมหาอํานาจ (วิชาเลือกเสรี)
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย (วิชาบังคับเลือก)
รวม

ภาคเรียนที 2
รศ.
ความสัมพันธ์ รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช (วิชาบังคับ เลือก)
รศ. กฎหมายธุรกิจรัสเซีย (วิชาเลือกเสรี)
รศ.
ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดีรัสเซีย
รศ. การค้ าและการลงทุนในรัสเซีย
รศ.
ภาคนิพนธ์
รซ. การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย (วิชาบังคับเลือก)
รวม

หน่ วยกิต

3
3
18

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

..

คําอธิบายรายวิชา

3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
หลักสูตรวิชาศึ กษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
มธ. 11

ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒนธรรม

3 (3-0-6)

TU111

Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั งแต่ อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุงเน้
่ นประเด็นการสร้ าง

เอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ งโลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานที"
มธ. 12
TU112

มรดกโลกก่ อนสมัยใหม่
Heritage of the Pre-modern World

3 (3-0-6)

ปัญหาและผลสํ าเร็จในการแก้ ปัญหาทีสํ าคัญในสั งคมโลกก่ อนสมัยใหม่ อันเป็ นมรดกตกทอดมาสู ่ สังคมโลกปั จจุบั น ทั ง
ในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
มธ. 13

ความรู ้ พื นฐานทางปรัชญาและศาสนา

TU113

Fundamentals of Philosophy and Religions

3 (3-0-6)

แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีมีความสํ าคัญต่อมนุษย์ในแง่ ทัศนคติ จริยธรรม และการดํารงชี วิตเพือให้ นักศึกษารู ้ จัก
คิด วิเ คราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่า งๆ อย่ างมี ห ลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ ความรู ้ ความเข้ าใจในการศึ กษาให้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการดํารงชีวิตร่ วมกับผู ้อืนในสั งคม
มธ. 15

มนุษย์กับผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม

TU115

Man and His Literary Creativity

3 (3-0-6)

เรืองราวของมนุษย์ทีสะท้ อนในผลงานสร้ างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื อสิ งพิม พ์ ภาพยนตร์ สื ออิ เล็กทรอนิ กส์ และสื อ
สมัยใหม่ อืนๆ เพือเปรียบเทียบให้ เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชือ และศรั ทธาของผู้สร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชือมโยง
มนุษย์กับผลงานสร้ างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ ทีมีคุณค่าต่ อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน
มธ. 16
TU116

มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts

3 (3-0-6)

ศิ ลปะ บทบาทและความสั ม พันธ์ ข องศิล ปะ กับ พัฒนาการของมนุษ ย์ สั งคมและสิ งแวดล้ อม โดยศึ ก ษาจากผลงาน
ศิ ลปกรรมด้ านทั ศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ งเป็ นสิงแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู ้ เรี ยนจะได้
ประจักษ์ ในคุณค่ าของศิลปะด้ วยประสบการณ์ ของตน ได้ ตรึกตรองและซาบซึ งในสุ นทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ ละประเภท
เพือให้ เกิดรสนิยม ความชืนชม และความสํ านึกในคุณค่าของผลงานศิ ลปกรรม โดยเฉพาะอย่ างยิง ได้ เรี ยนรู ้ ถึงอิท ธิพ ลของศิลปะ
ต่อค่ านิยมและการดํารงชีวิตของคนไทย
มธ. 17
TU117

พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Development of the Modern World
พัฒนาการของสั งคมโลก ตั งแต่ ค.ศ. เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบั น โดยเน้ น ความสั มพันธ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สั งคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ นพืนฐานแห่ งการเปลียนแปลงของโลกเข้าสู ่ สมัยใหม่
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 นัก ศึ กษาได้ พัฒ นาตนเองให้ เป็ 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 โดยศึก ษากํ า เนิ ดของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิ ทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทั ศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่างๆ สําคัญๆ
ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่างๆ โดยใช้ ความรู้
และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั นๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มหภาคทาง
สังคม ระดับสั งคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
มธ.
TU1

มนุษย์กับสั งคม
3 (3-0-6)
Man and Society
ลักษณะทัวไปของสั งคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้ างและกระบวนการทางสังคม การเปลียนแปลง และวิวัฒนาการ
ของสั งคมอันเป็ นผลจากการเปลียนแปลงทางสิ งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยสําคัญอืนๆ วิเคราะห์ สังคมแบบต่าง ๆ เพือให้ เห็น
ความสัมพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบต่างๆ ภายในสั งคม และความสัมพันธ์ ระหว่ างสังคมกับสิ งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม
จิตสํ านึก และความรั บผิดชอบต่ อสังคมทั งในระดับชาติ และระดับสากล
มธ.
TU122

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Everyday Life

3 (3-0-6)

ลักษณะทัวไปของกฎหมาย ในฐานะทีเป็ นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื นฐานของนิติรัฐ (rule
of law) คุณค่ าของกฎหมายในฐานะทีเชือมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู ้ พื นฐานในเรืองกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชนทีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้ องรู ้ ทั งในด้านของสิ ทธิ และในด้านของหน้ าที การระงับข้อพิพาทและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย หลักการใช้ สิทธิ หลักการใช้ และการตีความกฎหมาย โดยเน้ นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างทีเกิดขึนจริงใน
ชีวิตประจําวัน
มธ. 24
TU124

สั งคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที วิชานีเป็ นการศึก ษาทางด้ านสังคมศาสตร์ แล้ ว นํ า สู่
การวิเคราะห์ วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจทีเกิดขึ นในภาพกว้ างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้ นให้ เห็น ถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและสถาบันทีมีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
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 ฟั งก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เ บืองต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คํานวณดอกเบี ย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุ มาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU 152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาทีคณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ การอ้ างเหตุผล การอุป นั ย เชิงคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสัมบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ของฟั 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 ข้อมูลและการประมวลผลพื นฐานการสื อสารข้ อมู ล
ระบบเครือข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซ อฟต์ แวร์ สําเร็ จรูป ความปลอดภั ย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิ ธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ ง ปริ ม าณ 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. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐาน เกียวกับค่ าเฉลียประชากร
กลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์เชิ ง เส้ นเชิ งเดียว การ
ทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
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 า น การเขียน และการพูด 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
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

(3-0-6)

เป็ นวิชาเสริ ม ทีมิได้ 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 กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับ กลางสู ง เพือส่ งเสริ มให้ นักศึก ษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
จ.
จิตวิทยาทัวไป
(--)
PY211 General Psychology
ประวัติและวิธี การทางจิตวิ ทยา พื นฐานทางชี ววิท ยา พฤติกรรม พั ฒนาการของมนุษย์ แรงจู งใจ การรับ รู ้ การเรียนรู ้
เชาวน์ ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสั งคมของบุคคลและกลุ ่ ม
หลักสูตรฯ สาขาวิชารัสเซียศึกษา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับในสาขา
รศ.
ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
RU2 1 Theory of Political Philosophy

3 (3-0-6)

ความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง ทฤษฎีสังคมและทฤษฎีการเมืองทีสํ าคัญของโลกโดยรวมและของรั สเซี ย
แนวคิดทางการเมืองของนักปรัชญาคนสํ าคัญทั งตะวันตกและตะวันออก ปั ญหาสํ าคัญของปรัชญาการเมือง และปั ญ หาความรุนแรง
ทางการเมืองในโลกตะวันตกและตะวันออก
รศ.
RU

ความสั มพันธ์ไทย – รัสเซีย
Thai – Russian Relationship

3 (3-0-6)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทยกับรัสเซียตั งแต่เริมต้ นถึงปั จจุบั นในด้ านการทูต การค้ า และการถ่ ายทอดศิ ลปวิทยา โดย
เน้ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
รศ.
RU

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian History and Culture 1
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซียตั งแต่เริมต้ นจนถึงยุคสงครามโลกครั งที

3 (3-0-6)

รศ.
RU22

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian History and Culture 2

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รศ.
ประวัติศาสตร์ รัสเซียและวัฒนธรรมรัสเซี ยตั งแต่หลังสงครามโลกครั งที กระทังถึงปั จจุบัน
รศ.
RU

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจรัสเซีย
Economic Geography of Russia

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 171
ลักษณะภู มิ ป ระเทศ ภู มิอ ากาศ ประชากร เขตทรั พยากรธรรมชาติ เขตเศรษฐกิจ โครงสร้ า งทางด้ า นการพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีมีผลต่ อนโยบายและแนวโน้ มด้านเศรษฐกิจของรัสเซีย
รศ.
RU

การดําเนินความสั มพัน ธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Relations

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ศ. 210
กระบวนการสร้ างและดําเนินความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศของภาครั ฐและเอกชน ศึกษาองค์ ประกอบ
หน้ าที ขั นตอน วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินความสัมพันธ์ ดังกล่ าว
รศ.
RU

นโยบายต่างประเทศของรัสเซี ย
Foreign Policy of Russia

3 (3-0-6)

นโยบายต่างประเทศของรัสเซียตั งแต่ ช่วงสงครามโลกครั งทีหนึงถึงปั จจุบัน ปั จจัยและองค์ประกอบต่ างๆ ทีมี ผลต่อการ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศรัสเซี ย และผลของการดําเนินนโยบายต่ างประเทศต่อการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน
รศ.
RU

การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
Politics and Government of Russia

3 (3-0-6)

แนวความคิดเบืองต้ นเกียวกับการเมืองการปกครอง วิวัฒนาการและรูปแบบการเมืองการปกครองของรัสเซีย ตั งแต่เริ ม
ก่ อตั งเป็ นจักรวรรดิรัสเซียจนถึงปั จจุบัน อํานาจการปกครองตามทีกําหนดไว้ในรั ฐธรรมนูญปั จจุบัน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
บริหาร และอํานาจตุลาการ อิทธิพลของการเมืองรัสเซี ยทีมีผลต่อการเมือง และเศรษฐกิจโลก
รศ.
RU

กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
International Trade Law

3 (3-0-6)

ความหมายและขอบเขตของกฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ ความสําคัญและสาระสํ าคัญของสัญญาซื อขายระหว่าง
ประเทศ สัญญาขนส่ งระหว่ างประเทศ สั ญญาประกัน ภัย สัญญาว่าด้ วยการเงินและการชําระราคา และสั ญญาอืนๆ ทีเป็ นส่ วนสํ าคัญ
ในการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนปั ญหาทีเกียวข้ อง
รศ.
รัสเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
RU
Modern Russia

เรืองราวของประเทศรัสเซี ยทีเป็ นประเด็นร่ วมสมัย ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมรัสเซียในปัจจุบัน
รศ.
RU

สั งคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Society and Culture

3 (3-0-6)

วิวัฒ นาการและรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย โดยศึกษาจากพื นฐานทางชาติพ ันธุ ์ ในภูมิภาคต่ างๆของประเทศ
ลักษณะสังคมรัสเซียในยุคก่ อนและหลังการเปลียนแปลงการปกครอง และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของคนรัสเซี ยโดยทั วไปจาก
อดีตถึงปั จจุบัน
รศ.
RU

เศรษฐกิจรัสเซี ย
Russian Economy

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ศ. 10
ระบบเศรษฐกิจของรัสเซี ย วิวัฒ นาการและการเปลียนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
รศ.
RU

ธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
Business and Politics in Russia

3 (3-0-6)

ความสํ า คั ญและบทบาทของภาคธุ รกิจ ในกระบวนการทางการเมื อ งในรั ส เซี ยในเชิ ง ร่ วมมื อและการแข่ งขัน ระบบ
การเมืองของรัสเซียปัจจุบัน
รศ.

ประเด็นร่ วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสั มพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก

3 (3-0-6)

RU

Contemporary Issues of Russian Federation in International Relations and World Politics
ประเด็นร่ วมสมัยของรัสเซียทีสํ าคัญ ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศในด้ านต่างๆ ความ สั มพัน ธ์ กับสถาบัน หรือองค์ ก าร
ระหว่ างประเทศและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลก
รศ.
RU

ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดีรัสเซีย
Introduction to Russian Literature

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 212
ลักษณะทัวไปของวรรณคดีรัสเซีย นักเขียน และผลงานทีสําคัญ ตั งแต่คริสต์ ศตวรรษที
รศ.
RU

การค้ าและการลงทุนในรัสเซี ย
Trade and Investment in Russia

จนถึงปัจจุบัน

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รศ. 41
การค้ า การลงทุ น สภาพแวดล้ อมของระบบธุรกิจและเหตุการณ์ ปัจจุบันทีมี ผลต่ อเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจใน
รัสเซียโดยเน้ นถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์ ปรากฏการณ์ ประเด็น ปั ญหาและพัฒนาการต่ างๆ ทีเกิดขึ นในกระบวนการทางการค้ า การ
ลงทุนของรัสเซีย แนวโน้ มของการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ นในอนาคต และการสร้ างแบบจําลองการประกอบธุรกิจการค้ากับประเทศ
รัสเซีย

รศ.
RU

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
Research Methodology in Humanities and Social Sciences

3 (3-0-6)

วิธีและขั นตอนการทํางานวิจัย การกําหนดหัวข้ อเรื อง การตั งสมมุติฐาน วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ การ
ประมวลผลการวิจัย และเขียนรายงานทางด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ การทําแผนรายงานการวิจัย รวมทั งรายละเอีย ด
รูปแบบของการนําเสนอภาคนิพนธ์
รศ.
RU

ภาคนิพนธ์
Research Paper

3 (0-6-3)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รศ. 51
ประเด็นเกียวกับรัสเซีย เช่ น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร เหตุการณ์ ร่วมสมัย ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้ การดูแล และแนะนําของอาจารย์ทปรึ
ี กษา
วิชาบังคับนอกสาขา
รซ.171 ภาษารัสเซีย
3( - - )
RS171 Russian 1
โครงสร้ างพื นฐานทีสําคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึ กทักษะทั ง ได้แก่ ฟัง พูด อ่ าน เขียน ในระดับต้ น ให้ เชือมโยง
ประสานกัน โดยเน้ นการออกเสียงและแนะนําหลักไวยากรณ์
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
3( - - )
RS172
Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
ฝึ กทักษะทางด้านการพูด ฟั ง อ่ าน และเขียน ในระดับสู งขึ น ในระดับนีนักศึกษาจะสามารถใช้ ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน
ได้
รซ.211 ภาษารัสเซีย 3
3( - - )
RS211
Russian 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับพื นฐาน ศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซีย การสนทนาในสถานการณ์เฉพาะ การ
อ่ านบทความขนาดสั น การเขียนประโยค
รซ.212 ภาษารัสเซีย 4
3( - - )
RS212 Russian 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับกลาง ศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซีย การสนทนา
การอ่ านบทความขนาดสั น และการเขียนเพือแสดงความคิดเห็น

รซ.311 ภาษารัสเซีย
3( - - )
RS311
Russian 5
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับกลาง ศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซีย การสนทนาเพือแสดงความคิดเห็น การอ่ านและการ
เขียนบทความขนาดยาว
รซ.312 ภาษารัสเซีย 6
3( - - )
RS312 Russian 6
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษารัสเซี ยระดับกลาง ศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซีย การสนทนา การอ่ านบทความวิชาการ และ
การเขียนเพือแสดงความคิดเห็นในด้านวิชาการ
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
(--)
PH201 Introduction to Logic
การอ้ างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล ข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผลและการแก้ ไข
การวิเคราะห์ การอ้างเหตุผลในชีวิตประจําวัน
ร.
PO2

ความรู ้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
(--)
Introduction to International Relations
พื นฐานของการเมืองระหว่า งประเทศ ธรรมชาติแ ละโครงสร้ างของระบบการระหว่ างประเทศ ปั จจั ยทางด้ า นเมือง
การทหาร เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนอุ ดมการณ์ ที มี ผลต่ อแนวพฤติก รรมของรั ฐ เครื องมื อที ใช้ ใ นการดํ าเนิ น
ความสัมพันธ์ ระหว่ างรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความร่ วมมือระหว่ างประเทศในรู ปต่ างๆ เช่ น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบั น
ระหว่ างประเทศอันเป็ นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว
ศ.
เศรษฐศาสตร์ เบื องต้น
(--)
EC210 Introductory Economics
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ เท่ านั น และจะไม่ นับหน่ วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา
ศ. หรือ ศ. หรือ หรือ ศ. ก่อนหรือหลัง หรือกําลังศึกษาวิชาเหล่ านี อยู)่
หลักทัวไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ศึกษาถึง
อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้ า พฤติกรรมผู ้บริโภค การผลิต และต้ นทุนพฤติกรรมของหน่ วยผลิต โครงสร้ างและพฤติกรรมการ
แข่งขันของหน่ วยผลิตในตลาดทีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดทีไม่ สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด
และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาดในส่ วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมห
ภาค ความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ รวมทั งการนําดัชนีชีวัดเศรษฐกิจ ในภาคต่ างประเทศศึกษาถึงความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้ อ
โต้ แย้งระหว่ างการค้าเสรีและการปกป้องตลาด
อ. 16
EG216

โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
English Structure

(--)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียนโดยเฉพาะการอ่ านงานเขียนที
มีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่ านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเ คราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนํา เสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับ งานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG2 1 Listening – Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟั งระดับ ต้ น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรี ยนรู ้ วัฒ นธรรม
และขนบธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนดให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับเลือก
รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS241 Listening-Speaking in Russian 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
การสนทนาโต้ ตอบอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน

(--)

รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS242 Listening-Speaking in Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ.
การสนทนาโต้ ตอบในหัวข้ อสั งคมและวัฒนธรรม
รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS346
Listening-Speaking in Russian 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 242
การสนทนาโต้ ตอบและแสดงความคิดเห็นในเรืองทัวไป

(--)

รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS347 Listening-Speaking in Russian 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 346
การสนทนาโต้ ตอบและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ

(--)

(--)

รศ.
RU

กลุ่มชาติพันธุ์ในรัสเซี ย
Ethnic Groups in Russia
ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ ์ ในรัสเซีย

3 (3-0-6)

รศ.
RU

การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
Russian Business Writing

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 21
การเขีย นภาษารั สเซี ยเพื อการสื อสารในวงการธุรกิจ การศึกษาคํา ศั พท์ และสํ านวนที เกียวข้ อ งทางธุร กิจ การเขีย น
จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ การเขียนบันทึกข้ อความ และไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
รศ.
ภาษาศาสตร์ รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU
Russian Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 21
องค์ประกอบของภาษารัสเซีย ได้ แก่ ระบบเสี ยง ระบบหน่ วยคํา โครงสร้ างประโยค และระบบความหมายตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ รัสเซีย
รศ.381
ภาษารัสเซียเพือการทํางานในองค์ กรของรั ฐและเอกชน
3 (3-0-6)
RU381
Russian for Governmental and non-governmental Organization
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา รซ. 311
ศัพท์ และสํ านวนภาษารัสเซียเฉพาะด้าน เพือการทํางานทีเกียวข้องกับองค์ การระหว่ างประเทศ หรือหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
กับประเทศรัสเซีย กระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
รศ.382
ภาษารัสเซียเพือการทํางานภาคธุรกิจการบริการ
3 (3-0-6)
RU382
Russian for Hospitality Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รซ. 311
ศัพท์ และสํ านวนภาษารัสเซียเฉพาะด้ าน เพือการทํางานทีเกียวข้ องกับประเทศรั สเซี ยด้ านธุรกิจการบริ การ การบิน ท่ า
อากาศยาน ร้ านค้าปลอดภาษี การท่ องเทียว สถานพยาบาล สปา ฯลฯ
รศ.
RU

ความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช
3 (3-0-6)
Russian Relationship with the Commonwealth of Independent States
ความสัมพันธ์ ของรัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราชทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และสั งคม

รศ.
การอ่านเกียวกับการเมืองของประเทศรัสเซีย
RU
Readings about Politics in Russia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รซ. 212

3 (3-0-6)

การอ่ านข้อเขียนเกียวกับประเทศรัสเซี ยในด้านการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ และสํ านวนภาษา
รัสเซียทีใช้ ในด้ านการเมือง
รศ.
การแปลภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทยเบืองต้ น
(--)
RU
Elementary Russian-Thai Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รซ. 311
ความแตกต่างระหว่ างโครงสร้ างภาษาไทยและภาษารัสเซีย ทฤษฎี และประเภทของการแปล วิธีการแปลโดยฝึ กให้ แปล
ข้อความทีมีเนือหาเกียวกับรัสเซียศึกษาทีมีความยากง่ ายในระดับเบื องต้น
รศ.
การแปลภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทยขั นสู ง
3 (3-0-6)
RU
Advanced Russian-Thai Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รศ. 471
การแปลเอกสารเกียวกับรั สเซียศึกษาทีใช้ ภาษาทีมีระดับสูงขึ นกว่ าในวิชา รศ. 471 โดยเน้น การแปลสือสิ งพิมพ์ บทความ
และบทวิเคราะห์
วิชาเลือกเสรี
รศ.
ความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศมหาอํานาจ
3 (3-0-6)
RU
Russian Relationship with the Major Powers
ความสั มพัน ธ์ ของรั สเซี ยกับ ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และผลกระทบของความสั มพัน ธ์
ดังกล่ าวต่อประเทศโลกทีสาม
รศ.
RU

กฎหมายธุรกิจรัสเซี ย
3 (3-0-6)
Russian Business Law
กฎหมายรัสเซี ยเกียวกับการจัดตั งห้ างหุ้นส่ วน บริษัท อํานาจหน้ าที การดําเนินการและการเลิกกิจการ กฎหมายเอกเทศ
สัญญาและกฎหมายทางธุรกิจทีสําคัญ
รศ.
RU

ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปั จจุบัน
3 (3-0-6)
Commonwealth of Independent States Today
ภาพรวมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชในปั จจุบันรวมถึงผลกระทบของโลกาภิ
วัตน์ ทีมีต่อกลุ ่ มประเทศเหล่านี
รศ.
RU

ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซี ย
Russian Music and Performing Arts
ความเป็ นมาของศิลปะการแสดง ละคร บัลเล่ ต์และดนตรีของรัสเซีย

3 (3-0-6)

. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
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.
มธ. 11
TU111

ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of
Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of Thai
culture and society in the globalization context. (Field trips are obligatory)
มธ. 12
TU112

มรดกโลกก่ อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Heritage of the Pre-modern World
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. 13
TU113

ความรู ้ พื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamentals of Philosophy and Religions
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. 15
TU115

มนุษย์กับผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Man and his Literary Creativity
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. 16
TU116

มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts

3 (3-0-6)

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.
มธ. 17
TU117

พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Development of the Modern World
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.
Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (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

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (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.
มธ.
มนุษย์กับสั งคม
3 (3-0-6)
TU1
Man and Society
To study general characteristics of human societies, elements of social structures and procedures, social
changes and evolution resulting from such factors as environment, and technology, etc. To analyze various kinds of
societies to find out the relationship among elements within each society, and the relationship between society and
environment. To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international levels.
มธ.
TU122

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Everyday Life

3 (3-0-6)

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.
มธ. 24
TU124

สั งคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Society and Economy
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social and economic
evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and institutions on the social and economic
system.
Sciences and Technology
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 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.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 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. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (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. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
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 (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. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 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 และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (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 highlevel language programming.
Languages
Thai
ท. 61 การใช้ ภาษาไทย
3 (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. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (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 1
(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
(--)
EL171 English Course 2
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
(--)
EL172 English Course 3
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.
Russian Studies Curriculum: Course Description
Specialized Courses
Major Compulsory Courses
รศ.
ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
RU2 1 Theory of Political Philosophy

3 (3-0-6)

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.
RU

ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย
Thai – Russian Relationship

3 (3-0-6)

Thai-Russian relations from the beginning to the present with emphasis on the analysis of diplomatic, trade, arts,
and scientific documents/materials.

รศ.
RU

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian History and Culture 1

3 (3-0-6)

Russian history and culture from the beginning up to the World War II era.
รศ.
RU22

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian History and Culture 2

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of RU 222
Russian history and culture from the post World War II era to the present.
รศ.
RU

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจรัสเซีย
Economic Geography of Russia

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of RS 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.
RU

การดําเนินความสั มพัน ธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Relations

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of EC 210
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.
RU

นโยบายต่างประเทศของรัสเซี ย
Foreign Policy of Russia

3 (3-0-6)

Analysis of current Russian foreign policy, various factors that affect its implementation, and the effect of the
implementation on current international politics.
รศ.
RU

การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
Politics and Government of Russia

3 (3-0-6)

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.
RU

กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
International Trade Law

3 (3-0-6)

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.
RU

รัสเซียสมัยใหม่
Modern Russia

3 (3-0-6)

Contemporary Russian issues, including current political, economic, social, and cultural affairs.
รศ.
RU

สั งคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Society and Culture

3 (3-0-6)

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.
รศ.
เศรษฐกิจรัสเซี ย
3 (3-0-6)
RU
Russian Economy
Prerequisite: have earned credits of EC 210
The Russian economic system and the evolution of Russian economic structures.
รศ.
RU

ธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
3 (3-0-6)
Business and Politics in Russia
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.
รศ.
RU

ประเด็นร่ วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสั มพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
3 (3-0-6)
Contemporary Issues of Russian Federation in International Relations and World Politics
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.
ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดีรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU
Introduction to Russian Literature
Prerequisite: have earned credits of RS 212
General features of Russian literature from the 11th century to the present; distinguished Russian writers and
their works.

รศ.
การค้ าและการลงทุนในรัสเซี ย
3 (3-0-6)
RU
Trade and Investment in Russia
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.
RU

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Humanities and Social Sciences
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.
ภาคนิพนธ์
3 (0-6-3)
RU
Research Paper
Prerequisite: have earned credits of RU 451
Particular issues concerning Russia that really interest the student such as political,
economic, military, arts, cultural, or social issues.
Non-major Compulsory Courses
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
3 (3-0-6)
RS171 Russian 1
To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the beginner’s level with an
emphasis on phonetics and the introduction of fundamental grammatical structures.
รซ.
ภาษารัสเซีย
(--)
RS172 Russian 2
Prerequisite: have earned credits of RS 171
This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading, and writing-- at a more
advanced level. In this course, students are expected to be able to communicate in Russian in everyday situations.
รซ.

ภาษารัสเซีย

(2-3-4)

RS211 Russian 3
Prerequisite: have earned credits of RS 172
Basic syntax and structure of the Russian language, Russian words and phrases, discussions in specific
circumstances, reading short articles, writing sentences.

รซ.
ภาษารัสเซี ย
(2-3-4)
RS212
Russian 4
Prerequisite: have earned credits of RS 211
The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, conversations in Russian, reading
short articles, writing comments.
รซ.
ภาษารัสเซีย
(2-3-4)
RS311
Russian 5
Prerequisite: have earned credits of RS 212
The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, discussion, reading and writing long
articles.
รซ.
ภาษารัสเซีย
(2-3-4)
RS312
Russian 6
Prerequisite: have earned credits of RS 311
The syntax and structure of Intermediate Russian, Russian words and phrases, conversation, reading academic
articles, academic writing.
ปร.
PH201

ตรรกวิทยาเบื องต้ น
(--)
Introduction to Logic
Basic forms of reasoning by means of deduction and induction. Emphasis on major topics such as fallacies and
argumentation in natural language.
ร.

ความรู ้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ

(--)

PO271

Introduction to International Relations
Principles of international politics; nature and structure of the system of international
politics; factors that affect state behavior: political, military, economic, social, cultural, and ideological; tools for fostering
good relations between states; development of cooperation between states in the form of customs, laws, and international
institutes, all of which exert influence on and are influenced by the factors stated above.
ศ.
EC210

เศรษฐศาสตร์ เบื องต้ น

(--)

Introductory Economics
[Offered to non-economics major students only; credits will not be granted to students
who have passed, are taking, or will be taking any of the following courses: EC 211, EC 212,
EC 213, or EC 214]
The general principles of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics part, topics cover demand
for and supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure and behavior of production units under

perfectly and imperfectly competitive markets, the concept of market failures and the role of government intervention. In
macroeconomics part, topics cover objectives and problems in macroeconomic, national income determination, money
and banking system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, the application of
economic indices to analyze the economic situation. In international economics part, topics cover importance of
international trade and finance, and disputes between free trade and market protection.
อ. 16
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG216 English Structure
Prerequisite: have earned credits of EL172 or exempted from EL 172
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.

การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล

(--)

EG221 Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of EL172 or exempted from EL 172
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and
the writer’s presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts
through oral discussion.
อ.

การฟั ง-การพูด

(--)

EG241 Listening-Speaking 1
Prerequisite: have earned credits of EL172 or exempted from EL 172
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.
Compulsory Electives
รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS241 Listening-Speaking in Russian 1
Prerequisite: have earned credits of RS 172
Easy and correct Russian conversation in daily life.
รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS242 Listening-Speaking in Russian 2
Prerequisite: have earned credits of RS 241
Russian conversation concerning social and cultural issues.

(--)

(--)

รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS346 Listening-Speaking in Russian 3
Prerequisite: have earned credits of RS 242
Communicating and giving opinions in daily life.

(--)

รซ.
การฟั ง-พูดภาษารัสเซี ย
RS347 Listening-Speaking in Russian 4
Prerequisite: have earned credits of RS 346
Academic communication and giving opinions.

(--)

รศ.

(--)

RU335

กลุ ่มชาติพันธุ ์ในรัสเซีย
Ethnic Groups in Russia
Ethnic variety; conflict between ethnic groups in Russia.

รศ.
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
(--)
RU361 Russian Business Writing
Prerequisite: have earned credits of RS 212
Russian writing practice for business communication such as business letters of different
types, memos, and e-mail; business vocabulary and idioms.
รศ.
ภาษาศาสตร์ รัสเซีย
(--)
RU373 Russian Linguistics
Prerequisite: have earned credits of RS 212
Elements of Russian language such as phonemes, morphemes, sentence structures, and
the system of meaning in Russian linguistics.
รศ.381 ภาษารัสเซียเพือการทํางานในองค์กรของรั ฐและเอกชน
(--)
RU381 Russian for Governmental and non-governmental Organizations
Prerequisite: have earned credits of RS 311
Study of specific Russain vocabulary and expressions to prepare students to work
for international organizations related to the Russian Federation, the Minisrty of Foreign Affairs,
the Ministry of Commerce, and the Thai- Russian Business Council.
รศ.382 ภาษารัสเซียเพือการทํางานภาคธุรกิจการบริการ
RU382 Russian for Hospitality Business
Prerequisite: have earned credits of RS 311
Study of specific Russian vocabulary and expressions for work relating to

(--)

the Russian Federation in various business areas, namely, trades, services, aviation, airports,
duty-free shops, tourism, hospitals, spas, etc.
รศ.
RU423

ความสัมพันธ์ รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช
(--)
Russian Relations with the Commonwealth of Independent States
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.
การอ่ านเกียวกับ การเมืองของประเทศรัสเซีย
(--)
RU463 Readings about Politics in Russia
Prerequisite: have earned credits of RS 212
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.
การแปลภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทยเบืองต้ น
(--)
RU471 Elementary Russian-Thai Translation
Prerequisite: have earned credits of RS 311
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 RussianThai translation.
รศ.
การแปลภาษารัสเซียเป็ นภาษาไทยขั นสู ง
(--)
RU
Advanced Russian-Thai Translation
Prerequisite: have earned credits of RU 471
Translate documents relating to Russian studies. The language level is more advanced than
that practiced in RS 471. Students will translate publications, articles, and analyses using translation
techniques. Students can learn more about Russia through their translations.
Electives
รศ.
ความสัมพันธ์ รัสเซียกับ ประเทศมหาอํานาจ
3( - - )
RU426 Relations between Russia and the Major Powers
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.
กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
3( - - )
RU427 Russian Business Law
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.
RU

ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปั จจุบัน
3( - - )
Commonwealth of Independent States Today
Perspectives on the current political, economic, and social affairs of the Commonwealth
of Independent States and the impact globalization has on these countries.
รศ.
ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซีย
3( - - )
RU438 Russian Music and Performing Arts
History of Russian music and various types of performing arts such as plays and balle
3. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
3. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
3. ช่ วงเวลา
3. การจัดเวลาและตารางสอน
4. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
4. คําอธิบายโดยย่อ
รศ. ภาคนิพนธ์
ประเด็นเกียวกับรัสเซีย เช่ น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร เหตุการณ์ ร่วมสมัย ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้ การดูแล และแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา
4. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้ น ตีความ และประเมินข้ อมูลต่ างๆ เพือใช้ ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาในวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
4. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที ของชั นปี ที
4. จํานวนหน่ วยกิต
หน่ วยกิต

4.

4.

การเตรียมการ
4.5.1 มอบหมายอาจารย์ทีปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
4.5.2 อาจารย์ทีปรึกษาให้ คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้ า
และประเมินผล
4.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ อคณาจารย์ทีปรึกษาประจําวิชาทุกคน
เพือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
กระบวนการประเมินผล
4.6.1 ผู ้ สอนและผู ้เรียนกําหนดหัวข้อและเกณฑ์ การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย
กําหนดเกณฑ์ /มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
4.6.2 ผู ้ เรียนประเมินผลการเรียนรู ้ ของตนเองตามแบบฟอร์ม
4.6.3 ผู ้ สอนประเมินผลการเรียนรู ้ ของผู ้เรียนตามแบบฟอร์ ม
4.6.4 ทั งผู ้สอนและผู ้ เรียนประเมินผลการเรียนรู ้ ร่วมกัน
4.6.5 ผู ้ เรียนนําเสนอผลการศึ กษาและรับการประเมินโดยผู ้ สอนประจํารายวิชาทุกคน
ซึงเข้าร่ วมฟังการนําเสนอผลการศึกษา
4.6.6 ผู ้ สอนทุกคนเข้าฟังการนําเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
4.6.7 ผู ้ ประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่ วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจําวิชาทุกคนผ่ านคณะกรรมการบริหารของโครงการ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ วยการศึ กษาชั นปริ ญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่อหนึงหน่ วยกิตดังต่ อไปนี
ระดับ
ค่าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
.

D
.0

(พร้ อมฉบับ

F

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนั กศึ กษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1. มีคณะกรรมการทวนสอบทีประกอบด้วยผู ้ท รงคุณวุฒิ ทั งภายในและภายนอกสถาบันพิจารณาความเหมาะสมของ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้ าน ดังนี
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คัดเลือกรายวิชาทีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ การคัดเลือกทีคณะกรรมการทดสอบกําหนด
3. คณะกรรมการตรวจผลสอบการให้ คะแนนกับข้ อสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอืน ๆ ทีผูเรี้ ยนรับมอบหมาย
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษา ควรเน้ นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชี พ
ของบัณฑิต ทีทําอย่างต่อเนืองและนําผลวิจัยทีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสู ต รแบบครบวงจร
รวมทั งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่ วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี
(1) ภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต ประเมิน จากบัณฑิตแต่ ละรุ ่ นทีจบการศึ กษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทํา
ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู ้ ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัม ภาษณ์ หรือ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพือประเมินความพึงพอใจ
ในบัณฑิตทีจบการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนั นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่ น ปี ที 1 ปี ที 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ ง และหรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอืน โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้ าน
ความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้ าศึกษาเพือปริญญาทีสูงขึ นในสถานศึกษานั นๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู ้ จากสาขาวิชาทีเรี ยน รวมทั งสาขาอืนๆ
ทีกําหนดในหลักสูตร ทีเกียวเนืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรั บหลักสู ตรให้ ดี
ยิงขึ นด้วย
(6) ความเห็นจากผู ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีมาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์ พิเ ศษ ต่ อความพร้ อมของนั กศึ กษาใน
การเรียน และสมบัติอืนๆ ทีเกียวข้ องกับกระบวนการเรียนรู ้ และการพัฒนาองค์ ความรู ้ ของนักศึกษา ผลงานของนั กศึ กษาทีวัดเป็ น
รูปธรรมได้ ซึง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสํ าเร็จรูปทีพัฒนาเองและวางขาย, (ข) จํานวนสิ ทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสั งคมและ
วิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพือสั งคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีทําประโยชน์ ต่อสังคม
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

รซ.

3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 144 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
. ได้ค่าคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ า .
. ได้ค่าคะแนนเฉลียวิชาบังคับนอกสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ า . โดยต้ องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่ า . ในรายวิชา รซ.
, รซ. , รซ. , รซ. และ รซ.
. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กําหนด
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