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รายละเอียดของหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

     สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร  

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย:    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Arts Program in Russian 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซีย) 
ชื่อยอ (ไทย):    ศศ.บ. (ภาษารัสเซีย) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Russian) 
ชื่อยอ (อังกฤษ):  B.A. (Russian) 

3. วิชาเอก                    ไมมี                                

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร            ไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษารัสเซีย 

   5.3. การรบัเข้าศึกษา 

  รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 

  รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างประเทศ 

  รบันกัศกึษาไทยและนักศกึษาต่างประเทศ ทีส่ามารถพดู อ่าน เขยีนภาษาไทยไดเ้ป็น

อยา่งด ี

    5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   สถาบนัจดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

   ความรว่มมอืกบัสถานการศกึษาต่างประเทศ  คอื .................................................. 

   ความรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นๆ   

     5.5. การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา 

   ปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

   ปรญิญามากกว่า  1  สาขาวชิา 

   ปรญิญารว่มระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีม่ขีอ้ตกลงความรว่มมอื 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ................................   

หลกัสตูรใชบ้งัคบั  ภาคการศกึษา  .............  ปีการศกึษา  ..................... 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

หลกัสตูรใชบ้งัคบั ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555 
 ทีป่ระชุม ทปม. (ทีป่รกึษาสภามหาวทิยาลยั) ครัง้ที ่/ วาระที ่

   ครัง้ที ่21/2555 วาระที ่5.2 เมือ่วนัที ่6 เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2555 
   ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ครัง้ที ่/ วาระที ่

   ครัง้ที ่7/2555 วาระที ่4.19 เมือ่วนัที ่7 เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2555 

   สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา)  รบัรอง/เหน็ชอบหลกัสตูร 

เมือ่วนัที ่ ............  เดอืน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 

   สาํนกังานวชิาชพี/องคก์รวชิาชพี (ระบุองคก์ร) รบัรอง/เหน็ชอบหลกัสตูร 
  เมือ่วนัที ่ ............  เดอืน  ........................  พ.ศ.  ..................... 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ. 2557 



4 

 

 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) ครูสอนภาษารัสเซียในระดับโรงเรียน 
(2) ผูสอนภาษารัสเซียในสถาบันเอกชน 
(3) ลามและนักแปล 
(4) มัคคุเทศก 
(5) พนักงานบริษัทเอกชนท่ีใชภาษารัสเซีย 
(6) เจาหนาท่ีประจําสถานทูตประเทศท่ีใชภาษารัสเซียเปนภาษาหลัก 
(7) อาชีพอิสระ 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

วุฒิ    
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ 
การศึกษา 

1. นางพัชรภี  ฐาปโนสถ    อาจารย M.A.  
 

Philology Moscow State University รัสเซีย 2525 

2. นายอาจรณ เชษฐสุมน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D. 
   
M.A.    
 
ร.บ. 
 

Russian language 
 
Russian and 
literature 
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

State Institute of Russian Language 
named after A.S. Pushkin 
Kiev State University 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รัสเซีย 
 
รัสเซีย 
 
ไทย 

2542 
 
2532 
 
2528 

3. นางสมภักด์ิ จันทรสุกรี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D.  
 
M.A.    
 

Russian 
Language 
Russian and 
literature 

Russian Peoples Friendship 
University 
The Patrice Lumumba Peoples 
Friendship University 

รัสเซีย 
 
รัสเซีย 

2538 
 
2534 

 
  

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตรและอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมากและ

วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์สุวรรณนภาศรี  
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวิเคราะห
หลักสูตร) 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ในดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว และการขยายตลาดเศรษฐกิจใหมไปยังรัสเซียและประเทศในเครือรัฐอิสระ  โดยจะยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสามารถปรับตัวเขากับงานท่ีจะเกิดข้ึนใหมตลอดชีวิต 
รวมท้ังสรางองคความรูและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน โดยใน
ปจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกตางมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประกอบธุรกิจ การทองเท่ียว และการคาหลายประเภท ตองอาศัยภาษาตางประเทศเปนหลัก ซ่ึงภาษารัสเซียนับเปน
ภาษาสําคัญท่ีมีบทบาทอยางสูงในทวีปยุโรปทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอันทันสมัยหลายรูปแบบ 
นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังสอดคลองกับนโยบายการเพ่ิมศักยภาพของอาเซียนเพ่ือแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ในรูป
ของการรวมกลุมประชาคมอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 ดังนั้นเพ่ือใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงตองตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาตางประเทศและปรับแผนการพัฒนาความรูดานภาษารัสเซียใหสอดคลองกัน     
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมดานการแสดง ดนตรี ศิลปะตางๆ 

อาหาร วิถีชีวิตของชุมชนรัสเซียในประเทศไทย 
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมและวัฒนธรรม ของ

ผูคนท้ังซีกโลกตะวันตกและตะวันออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ภาษารัสเซียมีบทบาทสําคัญในสหภาพยุโรป 
ซ่ึงปจจุบันเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา นวดแผนไทย พืชสมุนไพร 
อาหารและผลิตภัณฑธรรมชาติ จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและนํามาสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงจะ
เปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเปดโลกทัศนและยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดโดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ 

12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
   12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของสังคม เพ่ือรองรับการแขงขันทางธุรกิจการคา การลงทุน ท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ โดยผลิตบุคลากรท่ีมีความรูภาษารัสเซียใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีใน
หนวยงานและองคกรตางๆ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับงานท่ีเก่ียวของได รวมท้ังเขาใจถึง
ผลกระทบของความไดเปรียบและเสียเปรียบในการใชภาษาในการเปดตลาดเสรีทางการคาในอนาคต โดยตอง
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู
คุณธรรม 

 
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศและสถานการณของประชาคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียม
ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 มีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองทบทวนหลักสูตรเดิมและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณดังกลาว โดยพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของประชาคม
ภายในประเทศและประชาคมโลก และตองสอดคลองกับปรัชญาปณิธานและความเปนมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือผูเรียนจํานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสูตร เพ่ือผูเรียนหลากหลายอาชีพ
ท่ีอยูในวัย และฐานะตางๆ กัน มีสภาพทางสังคมตางกัน และใหการดําเนินการของหลักสูตรและการเรียนการสอนมี
การจัดการท่ียืดหยุนแตมีความหลากหลาย มุงเนนการกระจายโอกาส เพ่ือกลุมคนท่ีดอยโอกาส เพ่ือการพัฒนาบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ กอปรดวยความรูคูคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือการพัฒนาและรับใชสังคมทุกระดับชั้นตอไป 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เชน รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือให
บริการ)ของสถาบันมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
INT 1005 MTH 1003   STA 1003 AGR 1003  **BIO 1001 CMS 1003 
GLY 1003  MET 1003   *PHY 1001  SCI 1003 ART 1003  MSA 1003 
HIS 1001        HIS 1002 HIS 1201 LIS 1001 PHI 1003 GAS1001

 GAS 2802 GAS 2803 GAS 2611 GAS 2601 GAS 2701       GAS 2711  
GAS 2721 GAS 3601       GAS 3801 GAS 3504 GAS 4804 GAS4605

 GAS 2801 HED 1101       LAW 1004 POL 1100 ECO 1003 PSY1001
 SOC 1003 THA 1001   THA 1002 

 
13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียน  

RUS 1001 (RS101) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1,  
RUS 1002 (RS102) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2,  
RUS 2001 (RS201) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3,  
RUS 2002 (RS202) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4,  
 
 

13.3  การบริหารจัดการ  
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือใหไดเนื้อหา

ความรูและทักษะภาษารัสเซีย ตลอดจนวัฒนธรรมรัสเซียตามความตองการของหลักสูตร 
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูใชบัณฑิตรวมกันกับผูสอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/

หลักสูตรอ่ืน 
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความตองการหรือเง่ือนไขการเรียนรูและทักษะเปนระยะ เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

1.1.1 สาขาวิชาภาษารัสเซีย สงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย เนนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

1.1.2 สาขาวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพและดํารงตนใหเปน
ประโยชนตอประเทศชาติได 

1.1.3 สาขาวิชานี้จัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.1.4  สาขาวิชานี้มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยและรับผิดชอบตอ
สังคม  พรอมท้ังสามารถดํารงชีวิตอยางกาวทันยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันไรพรมแดน ในสภาพสังคมปจจุบันได
อยางปกติสุข 

 
     1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

       1.2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
       1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค

อาเซียน 
       1.2.3 สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 ในการสอน การบริการวิชาการและวิจัย 
 
     1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซียท่ีใชอยูเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) 
ข้ึน  จึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังกลาว 
 

1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.4.1 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจาของภาษา 
1.4.2 เพ่ือเตรียมนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในหมวดทักษะภาษารัสเซีย ภาษารัสเซียเฉพาะดาน 

ภาษาศาสตร วรรณคดีและวัฒนธรรมรัสเซีย 
1.4.3 เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทางวิชาการในการศึกษาภาษารัสเซียระดับท่ีสูงข้ึนตอไปได 
1.4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการใชภาษารัสเซียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนได 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. 
กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยบนพ้ืนฐาน
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย เปน
หลักสูตรท่ีมีรูปแบบสอดคลองกับ

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 
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หลักสูตรสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

- หลักสูตรท่ีปรับปรุงแลว 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของสังคมและตลาดงานในสวนท่ี
เก่ียวของกับความรูและทักษะของบัณฑิต 

 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ  

- ความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี 

- การประเมินผลหลักสูตรจาก
หนวยงานภายในและ
ภายนอก 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ไปปฎิบัติงานจริง 

-  สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 
-  วิเคราะหรายละเอียดเนื้อหาของ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการสอน สื่อท่ีใชใน
การเรียนการสอน และปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผล 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 
-  รายละเอียดของรายวิชาท่ีมี
การปรับปรุงแลว 
-  รายงานการใชสื่อการสอนท่ี
ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
รายวิชานั้นๆ 
-  การฝกอบรมในสวนท่ีเก่ียวกับ
การวัดผล 

4. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน ใชสื่อและวิธีการสอนท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตรง
เปาหมายของหลักสูตร 

สนับสนุนอาจารยใหไดรับการเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณ โดยใหเขาศึกษา
ดูงาน ประชุมอบรมสัมมนาท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ สนับสนุนโดยการหาแหลง
เงินอุดหนุนวิจัย สนับสนุนเครื่องมือวิจัย 
และการตีพิมพงานวิจัย เพ่ือเผยแพรตอ
นักวิชาการและสาธารณชน 

-  จํ านวนอาจารยที่ ไ ด เพิ่ มพูน
ความ รู และ เลื่ อนตํ าแหน งทาง
วิชาการ 
-  จํานวนคร้ังในการฝกอบรมและ
ทําวิจัย 
-  จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติในแตละป 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

              ระบบทวิภาค   ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
               มี   ไมมี 
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1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
               มี   ไมมี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1          เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2          เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน                 เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551  

ขอ5 และขอ 6 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ. 2552 ขอ 6  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
นักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียนในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในหลักสูตรไมเพียงพอ ขาดทักษะและความ 

สามารถการใชภาษาตางประเทศและไมคุนเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษา 

      นักศึกษาท่ีจะเขารับการศึกษาควรมีความรูพ้ืนฐานทางภาษา กรณีท่ีนักศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนฐาน  
ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 

-  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะนําการเรียนการสอน 
-  มีอาจารยใหคําปรึกษา โดยมีชั่วโมงใหคําปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ีภาควิชา 
-  มีหนวยแนะแนว 
-  จัดทําคูมือแนะนําการเรียน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 40 45 50 55 60 
ชั้นปท่ี 2 - 35 40 45 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 35 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 25 30 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดวาจะจบการศึกษา - - - 25 30  

 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ 
รายการงบประมาณ จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาตอบแทน 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 
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คาใชสอย           20,000           20,000          20,000           20,000      20,000 
คาวัสดุ           40,000           40,000          40,000           40,000      40,000 
คาครุภัณฑ           50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 610,000 685,000 710,000 735,000 760,000 
 
 2.6.2 คาใชจายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 18,000 บาทตอคน 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชัน้เรยีน 

  แบบตลาดวชิา  มชีัน้เรยีนหรอืศกึษาดว้ยตนเอง 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั  (E-learning) 

  แบบทางไกลผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

  อื่นๆ (ระบุ)     

                                 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

                 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวย 
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ 8 และขอ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 144 หนวยกิต  
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

                                    หมวดวิชา                จํานวนหนวยกิต    
                               1.  วิชาศึกษาท่ัวไป   42         
   2.  วิชาเอก    63         

        2.1 วิชาเอกบังคับ   30 
        2.2 วิชาเอกเลือก   33 

   3.  วิชาโท    24   
   4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   15         
 3.1.3   คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา               
          รหัสวิชาเปน 7 หลัก โดยแตละหลักมีความหมายดังนี้ 

หลักท่ี 1 - 3           เปนตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา RUS 
หลักท่ี 4            เปนตัวเลข สื่อถึงชั้นปของวิชา (วิชาชั้นปท่ี 1, 2, 3 และ 4) 
หลักท่ี 5            เปนตัวเลข สื่อถึงกลุมวิชายอย (หรือหมวดวิชา) 
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                              เลข 0,1 หมายถึง หมวดภาษารัสเซียปจจุบัน (RUS X0XX, X1XX) 
                              เลข 4 หมายถึง หมวดภาษารัสเซียเฉพาะดาน (RUS X4XX) 
                              เลข 5 หมายถึง หมวดวรรณคดีรัสเซีย (RUS X5XX) 
                              เลข 7 หมายถึง หมวดอารยธรรมรัสเซีย (RUS X7XX) 
                              เลข 9 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร (RUS X9XX) 
หลักท่ี 6 - 7           เปนตัวเลข สื่อถึงลําดับของวิชา  

           3.1.4  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
  รายวิชาในหมวดตางๆ 

  * หมายถึงกระบวนวิชาท่ีเปดใหมในหลักสูตรนี้ 
** หมายถึงกระบวนวิชาท่ีมีการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรนี้ 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 42 หนวยกิต 
ประกอบดวยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU100) ความรูคูคุณธรรม (Knowledge and  
Morality) (บังคับไมนับหนวยกิต) และวิชาใน 5 กลุมตอไปนี้ 

1)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในขอ (1) หรือ (2)  1 กระบวนวิชา 

(1) วิชาคณิตศาสตร            หนวยกิต 
INT 1005  (IT 105)       ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน          3 

                            MTH  1003  (MA 103)     คณิตศาสตรพ้ืนฐาน           3 
                          STA 1003  (ST 103)        สถิติเบื้องตน           3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
(2) วิชาวิทยาศาสตร              หนวยกิต 

AGR 1003  (AG 103)   การเกษตรเบื้องตน          3 
                       ** BIO 1001  (BI 101)  ชีววิทยาเบื้องตน         3 

CMS 1003  (CM 103)  เคมีเบื้องตน         3 
GLY 1003  (GY 103)  ธรณีวิทยาเบื้องตน         3 

                             MET 1003  (MT 103)  อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน         3 
                          *PHY 1001              ฟสิกสเบื้องตน         3 
                           SCI 1003  (SC 103)  วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน         3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY  
ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต                                      หนวยกิต 

ART 1003  (AR 103) ศิลปวิจักษณ 
MSA 1003  (MU 103) ดนตรีวิจักษณ  
HIS 1001  (HI 101) อารยธรรมตะวันตก 
HIS 1002  (HI 102) อารยธรรมตะวันออก 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 

  2 

  3 

   3 
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HIS 1201  (HI 121) พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย     3 
LIS 1001  (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา          2 

                     PHI 1003  (PY 103) ปรัชญาเบื้องตน            3 
GAS…/HED         พลศึกษา                        2 

ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได   1 กระบวน 
วิชา ( 2 หนวยกิต) ดังนี้ 
                    GAS 1001 (GS 101)     กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ  

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1 
GAS 2611 (GS 241)   วายน้ํา 1    
GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1  
GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1 
GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบอล 1  
GAS 2801 (SS 237)  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 
GAS 2802  (GS 231)    เกมเบ็ดเตล็ด  
GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขาจังหวะ  
GAS 3504  (GS 375) ตะกรอ  
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1  
GAS 3801 (GS 343)   ศิลปปองกันตัว  
GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตัน  
GAS 4804 (GS 440)  โยคะ  
HED 1101(HA 101/HE 101)   การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต 

 
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต              หนวยกิต 

                   LAW 1004  (LW 104) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 
POL 1100  (PS 103) รัฐศาสตรท่ัวไป 
ECO 1003  (EC 103) เศรษฐศาสตรท่ัวไป            3 

                     PSY 1001  (PC 103) จิตวิทยาท่ัวไป 
SOC 1003  (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน            3 

 
4)   กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 

 นกัศกึษาวชิาเอกภาษารสัเซยีตอ้งเรยีน 4 กระบวนวชิา (กระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต)  ดังนี้ 

 RUS 1001 (RS101) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1,  RUS 1002 (RS102) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2,  
 RUS 2001 (RS201) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3,  RUS 2002 (RS202) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4,  

 
      5)   กลุมวิชาภาษาไทย  6  หนวยกิต           หนวยกิต 

 THA 1001  (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย            3 
 THA 1002  (TH 102) ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย                                    3 

 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 
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ข. หมวดวิชาเอก                      63      หนวยกิต 
  ข 1.  วิชาเอกบังคับ    30  หนวยกิต 
          RUS 2101 (RS 221) การฟงและการพูดภาษารัสเซีย 1                              3  
 RUS 3001(RS 301) ภาษารัสเซียระดับกลาง 1                               3  
 RUS 3002(RS 302) ภาษารัสเซียระดับกลาง 2                                         3  
          RUS 3101 (RS 311) การอานภาษารัสเซีย 1                                3 
          RUS 3103 (RS 315) การเขียนภาษารัสเซีย 1                               3                        
          RUS 3501 (RS 331)  ประวัติวรรณคดีรัสเซีย            
                                                                                     เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชา           3 

          RUS 3701 (RS 351) ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย                
       **RUS 4001 (RS 401)  ภาษารัสเซียระดับสูง 1                                3  
          RUS 4002 (RS402)  ภาษารัสเซียระดับสูง 2                               3        
       **RUS 2901 (LI 240)  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาศาสตรภาษารัสเซีย                   
                                                                                                เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา    3 

      **RUS 2902 (LI 243)  สัทศาสตรและสรวิทยาภาษารัสเซีย                                 
         RUS 3901 (LI 344)  วิทยาหนวยคําภาษารัสเซีย      
                                                                        เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชา    3 
        RUS 4902 (LI 444)  วากยสัมพันธภาษารัสเซีย                        

   
 ข 2.  วิชาเอกเลือก    33  หนวยกิต 

นักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซียเลือกเรียนกระบวนวิชาตางๆ จากหมวดวิชาท้ัง 5 หมวดของหลักสูตร  
โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได ไมนอยกวา 33 หนวยกิต ท้ังนี้จะตองเปนกระบวนวิชา 
รหัส 3000 ข้ึนไปไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 
วิชาเอกเลือก                   33  หนวยกิต 

RUS 2102 
(RS222) 

การฟงและการพูดภาษารัสเซีย 2 3(2-2-5) 

RUS 2903 
(LI245) 

ประวัติไวยากรณภาษารัสเซีย    3(3-0-6) 

RUS 2904 
(LI246) 

อรรถศาสตรภาษารัสเซีย    3(3-0-6) 

 RUS 2905 
(LI248) 

การวิเคราะหและการสรางคําในภาษารัสเซีย     3(3-0-6) 

RUS 3102 
(RS312) 

การอานภาษารัสเซีย 2 3(2-2-5) 

RUS 3104 
(RS316) 

การเขียนภาษารัสเซีย 2 3(2-2-5) 
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RUS 3105 
(RS318) 

การอานวารสารและหนังสือพิมพรัสเซีย      3(2-2-5) 

RUS 3106 
(RS321) 

การสนทนาภาษารัสเซีย 1 3(2-2-5) 

*RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2  3(2-2-5) 
RUS 3401 
(RS371) 

ภาษารัสเซียธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

RUS 3402 
(RS372) 

ภาษารัสเซียธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

**RUS3403 
(RS373) 

 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1 3(2-2-5) 

**RUS3404 
(RS374) 

ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 2 3(2-2-5) 

**RUS3405 
(RS375) 

ภาษารัสเซียดานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

RUS 3406 
(RS376) 

ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 1 3(2-2-5) 

RUS 3407 
(RS377) 

ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 2    3(2-2-5) 

RUS 3408 
(RS378) 

ภาษารัสเซียสําหรับงานเลขานุการ    3(2-2-5) 

**RUS3702 
(RS353) 

บทอานเก่ียวกับศิลปะของประเทศรัสเซีย    3(3-0-6) 

RUS 3703 
(RS355) 

บทอานเก่ียวกับประเทศรัสเซียในปจจุบัน    3(3-0-6) 

 
RUS 3704 
(RS357) 

 
บทอานเก่ียวกับคติชนรัสเซีย 

    
   3(3-0-6) 

RUS 3902 
(LI345) 

การวิเคราะหวาทกรรมภาษารัสเซีย     3(3-0-6) 

RUS 3903 
(LI346) 

วัจนลีลาศาสตรภาษารัสเซีย    3(3-0-6) 

RUS 4101 
(RS411) 

การแปลภาษารัสเซียเปนไทย 1 3(2-2-5) 

RUS 4102 
(RS412) 

การแปลภาษารัสเซียเปนไทย 2 3(2-2-5) 

RUS 4103 
(RS414) 

การแปลภาษาไทยเปนรัสเซีย 1 3(2-2-5) 
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**RUS4104 
(RS416) 

การแปลภาษาไทยเปนรัสเซีย 2 3(2-2-5) 

RUS 4401 
(RS471) 

ภาษารัสเซียดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร 3(2-2-5) 

RUS 4402 
(RS472) 

ภาษารัสเซียดานความงามและสุขภาพ 3(2-2-5) 

RUS 4403 
(RS473) 

ภาษารัสเซียดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

RUS 4404 
(RS474) 

ภาษารัสเซียดานการรักษาพยาบาล  3(2-2-5) 

RUS 4405 
(RS475) 

ภาษารัสเซียดานสื่อสารมวลชน    3(2-2-5) 

**RUS4501 
(RS431) 

วรรณคดีรัสเซียชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 19    3(3-0-6) 

RUS 4502 
(RS432) 

วรรณคดีรัสเซียชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19    3(3-0-6) 

RUS 4503 
(RS434) 

วรรณคดีรัสเซียชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20    3(3-0-6) 

RUS 4504 
(RS435) 

วรรณคดีรัสเซียชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 20    3(3-0-6) 

*RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปจจุบัน     3(3-0-6) 
RUS 4901 
(LI442) 

ปญหาการฟงและการพูดภาษารัสเซีย    3(3-0-6) 

RUS 4903 
(LI447) 

การวิเคราะหเปรียบตางภาษารัสเซียกับภาษาไทย    3(3-0-6) 

   
 
ค. หมวดวิชาโท           24    หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรท่ีไมซํ้ากับวิชาเอก หรือจะเลือกเรียนวิชาโท 
ในคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได  ตามกฎเกณฑดังนี้ 
(1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
(2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามกฎเกณฑวิชาโทของคณะนั้นๆ  และกรณี 

ท่ีกฎเกณฑวิชาโทในคณะดังกลาวมีจํานวนหนวยกิตไมถึง 24 หนวยกิต ใหเปนสิทธิของนักศึกษา 
ท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หนวยกิต 

(3) สําหรับคณะท่ีไมมีกฎเกณฑวิชาโทเพ่ือนักศึกษาตางคณะ ใหถือกฎเกณฑวิชาโทของ 
คณะมนุษยศาสตรเปนหลัก 

(4) กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเปนวิชาโทจะตองไมซํ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 
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รายละเอียดอ่ืนๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของนั้น 
 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี                               15 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ 1) หรือ ขอ 2)  ขอใดขอหนึ่งเทานั้น ดังนี้ 
1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับกระบวน 

วิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หากเรียน 
กระบวนวิชาคูซํ้า คณะมนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตใหเพียงกระบวนวิชาเดียว 

2)  RAM 3000  สหกิจศึกษา 9(0-40-10) 
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต แทนหมวดวิชาเลือก 
เสรีและเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ีเรียน 
เปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
 

 

 

          3.1.5 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษา  

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก           3  หนวยกิต 
   HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก           

LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา           2  หนวยกิต 
PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน           3  หนวยกิต 

 RAM 1000 ความรูคูคุณธรรม (บังคับไมนับหนวยกิต)           (3)  หนวยกิต 
SOC 1003    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน           3  หนวยกิต 
THA 1001    ลักษณะและการใชภาษาไทย           3  หนวยกิต 
RUS1001      ภาษารัสเซยีพ้ืนฐาน 1              3  หนวยกิต 
                                                                             รวม   17  หนวยกิต 
 
 

   
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ART 1003    ศิลปวิจักษณ            2  หนวยกิต 
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ  
ECO 1003 เศรษฐศาสตรท่ัวไป  
LAW 1004    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป            3  หนวยกิต 
PSY 1001   จิตวิทยาท่ัวไป  
POL 1100     รัฐศาสตรท่ัวไป  
HIS 1201   พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย            3  หนวยกิต 
THA 1002   ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย            3  หนวยกิต 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา

 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา
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……………..      คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร            3  หนวยกิต 
 

   GAS 1001      กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ  
GAS 2601      กรีฑา 1 
GAS 2611      วายนํ้า 1   
GAS 2701       ฟุตบอล 1  
GAS 2711       บาสเกตบอล 1 
GAS 2721       วอลเลยบอล 1  
GAS 2801      การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 
GAS 2802      เกมเบ็ดเตล็ด                                               เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 
GAS 2803      กิจกรรมเขาจังหวะ                                                          2  หนวยกิต 
GAS 3504     ตะกรอ  
GAS 3601    เทนนิส 1  
GAS 3801      ศิลปปองกันตัว  
GAS 4605      แบดมินตัน  
GAS 4804      โยคะ  
HED 1101      การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต 
RUS1002       ภาษารสัเซียพ้ืนฐาน 2                    3  หนวยกิต   

                                          รวม  19  หนวยกิต 
 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

RUS2001     ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3                                                        3  หนวยกิต 
RUS2101     การฟงและการพูดภาษารัสเซีย 1                                           3  หนวยกิต 
**RUS2901     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตรภาษารัสเซีย                               
                                                                           เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา     3  หนวยกิต  
**RUS2902     สัทศาสตรและสรวิทยาภาษารัสเซีย 
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา                                                                  6  หนวยกิต 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา                                                                          3  หนวยกิต 
                                                                                                        รวม    18  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
RUS2002     ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4                                                           3  หนวยกิต 
RUS3901     วิทยาหนวยคําภาษารัสเซีย 
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                                                      เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา                 3  หนวยกิต 
RUS4902     วากยสัมพันธภาษารัสเซีย 
วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา                                                                            9  หนวยกิต 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา                                                                            3  หนวยกิต 
                                                                                                        รวม      18 หนวยกิต 

ปท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

RUS3001     ภาษารัสเซียระดับกลาง 1                                                       3  หนวยกิต 
RUS3101      การอานภาษารัสเซีย 1                                                          3  หนวยกิต 
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา                                                                    6  หนวยกิต 
วิชาโท 2 กระบวนวิชา                                                                            6  หนวยกิต 
                                                                                                        รวม      18 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
RUS3002     ภาษารัสเซียระดับกลาง 2                                                       3  หนวยกิต 
RUS3103     การเขียนภาษารัสเซีย 1                                                          3  หนวยกิต 
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา                                                                     6  หนวยกิต 
วิชาโท 2 กระบวนวิชา                                                                            6  หนวยกิต 
                                                                                                     รวม      18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

**RUS4001      ภาษารัสเซียระดับสูง 1                           3 หนวยกิต 
RUS3501      ประวัติวรรณคดีรัสเซีย  
 RUS3701        ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย   เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา  3 หนวยกิต 
    …….   วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา      6 หนวยกิต 
    ……   วิชาโท 2 กระบวนวิชา       6 หนวยกิต 
        รวม  18 หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

RUS4002     ภาษารัสเซียระดับสูง 2      3 หนวยกิต 
…… วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรือ               15 หนวยกิต 
RAM3000     สหกิจศึกษาและวิชาเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา    15 หนวยกิต 
              รวม        18 หนวยกิต 
               

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา  
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก  
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3.2 อาจารยประจําหลักสูตร   
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปที่สําเร็จ
การศึก 

ษา 

1. นางพัชรภี  ฐาปโนสถ    อาจารย M.A.  
 

Philology Moscow State University Russia 2525 

2. นายอาจรณ เชษฐสุมน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D. 
   
M.A.    
 
ร.บ. 
 

Russian language 
 
Russian and 
literature 
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

State Institute of Russian Language 
named after A.S. Pushkin 
Kiev State University 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Russia  
Russia  
ไทย 

2542 
 
2532 
 
2528 

3. นางสมภักด์ิ จันทรสุกรี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D.  
 
M.A.    
 

Russian 
Language 
Russian and 
literature 

Russian Peoples Friendship University 
 
The Patrice Lumumba Peoples 
Friendship University 

Russia  
Russia 

2538 
 
2534 

4. นางสาวศรีวรา ผาสุขดี อาจารย   M.A.    
 
ศ.บ. 

(เกียรติ
นิยมอันดับ
1) 

Russian as a 
foreigner 
รัสเซียศึกษา 

Ural State University , Yekaterinburg , 
Russian Federation 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Russia  
 
ไทย 

2554 
 
2551 

5. Ms.Liudmila 
Ivanovna 

อาจารย Ph.D.  
 

Philology Irkutsk  State University รัสเซีย 2521 

 
 
 
 
 
3.3 อาจารยประจํา 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา  ประเทศ ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1. นางพัชรภี  ฐาปโนสถ    อาจารย M.A.  
 

Philology Moscow State University Russia 2525 

2. นายอาจรณ เชษฐสุมน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D. 
   
M.A.    
 
ร.บ. 
 

Russian language 
 
Russian and 
literature 
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

State Institute of Russian Language 
named after A.S. Pushkin 
Kiev State University 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Russia  
Russia  
ไทย 

2542 
 
2532 
 
2528 

3. นางสมภักด์ิ จันทรสุกรี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D.  
 
M.A.    
 

Russian 
Language 
Russian and 
literature 

Russian Peoples Friendship 
University 
The Patrice Lumumba Peoples 
Friendship University 

Russia ย 
 
Russia 

2538 
 
2534 

4. นางสาวศรีวรา ผาสุขดี อาจารย   M.A.    
 
ศ.บ. 

(เกียรตินิยม
อันดับ1) 

Russian as a 
foreigner 
รัสเซียศึกษา 

Ural State University , Yekaterinburg 
, Russian Federation 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Russia  
 
ไทย 

2554 
 
2551 

5. Ms.Liudmila อาจารย Ph.D.  Philology Irkutsk  State University รัสเซีย 2521 
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Ivanovna  

 
3.4 อาจารยพิเศษ 
   - 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ไมมี 
4.2 ชวงเวลา 

ไมมี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ไมมี 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ไมมี 

 

 

 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ/คณุสมบติัท่ีพึงประสงค ์ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศึกษา 

ดา้นบุคลกิภาพ ในการสอน มกีารสอดแทรกเน้ือหาในการพฒันาบุคลกิภาพของ

นกัศกึษา อาท ิการแต่งกายทีเ่หมาะสมกบัโอกาสและวยั มารยาท

ทางสงัคมทัง้สงัคมไทยและสงัคมของกลุ่มชนอื่น การสื่อสารโดยใช้

ภาษา น้ําเสยีงและท่าทางทีด่มีมีารยาท และเหมาะสม ตลอดจน

การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

ดา้นภาวะผูนํ้า และความรบัผดิชอบ

ตลอดจนมวีนิัยในตนเอง 

มกีารมอบหมายใหน้กัศกึษาไดท้าํงานทัง้ในระดบับุคคลเพื่อแสดง

วนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเอง และทาํรายงานกลุ่มทีเ่ป็นทัง้

หวัหน้ากลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผูนํ้าทีร่บัผดิชอบและมี

ความสามารถ และเป็นผูต้ามทีด่แีละมวีนิยั เพื่อแสดงความ

รบัผดิชอบต่อกลุ่ม การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดร้ว่มอภปิราย 

ซกัถาม ตอบขอ้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ เพื่อแสดงความ

เขา้ใจและความมสี่วนรว่มในการเรยีนการสอน 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี ใหค้วามรูแ้ละสอดแทรกกฎ เกณฑ ์และขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การศกึษาเน้ือหานัน้ๆ เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้ต่อสงัคม ในขณะประกอบอาชพี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 คุณลักษณะท่ีตองพัฒนา 
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา 
(1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
(4) บทบาทสมมติ 
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
(2) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดมาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
(3) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(4) ประเมินผลการทํารายงานท่ีมอบหมายความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู  
2.2.1 คุณลักษณะท่ีตองพัฒนา 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน

ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ

แกไขปญหา 
(3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกตใช 
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในวิชาอยางตอเนื่อง 
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  ไดแกบรรยายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การอภิปรายกลุม 

การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาและมอบหมายใหคนควาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ 
โดยนํามาสรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใชปญหาและโครงงาน ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
(2) ประเมินจากการนําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
(3) ประเมินจากรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

2.3.1 คุณลักษณะท่ีตองพัฒนา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังนั้น

นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชา 
อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา 
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถตีความและประเมินขอมูลเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
(1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษาและฝกฝนทักษะการสื่อสารท้ัง การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
(2) การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
(3) อภิปรายกลุม 
(4) วิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ 
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ประเมินโดยใชแบบทดสอบปลายภาค 

2.4 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 คุณลักษณะท่ีตองพัฒนา 
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืนๆ 

ตลอดจนคนท่ีมาจากตางวัฒนธรรม ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา  

(1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
(2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ทํางานเปนกลุม 
(3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
 
 
2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
(1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล 
(3) การนําเสนอรายงาน 
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) ประเมินตนเองและเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
(2) รายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
(3) รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.5. การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.5.1 คุณลักษณะท่ีตองพัฒนา 
(1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน การอานและการฟง 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล 
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและคัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถนําเสนอขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา  
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงาน 
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) การทํารายงานและนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(3) ทดสอบทักษะในการสื่อสาร 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum 
Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
(1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
(2) ดานความรู 
(3) ดานทักษะทางปญญา 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         โดยระบวุา  •     หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 
                           หมายถึงเปนความรับผิดชอบรอง  
                   เวนวาง   หมายถึงไมเก่ียวของ  
และแสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก ค  
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สาขาวิชาภาษารัสเซีย  คณะมนุษยศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curricu   

     ● ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง  เวนวางหมายถึง ไมเก่ียว     

  1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสั  
ระหวางบุค  

และความรับผิ  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี 

 คณุธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสตัยส์ุจรติ 
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลาและความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
(4) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

ความรู้ 
(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ําคญัในเน้ือหาสาขาวชิา 
(2) สามารถวเิคราะหป์ญัหา เขา้ใจ รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะและการใชเ้ครือ่งมอืที่

เหมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา 
(3) สามารถตดิตามความก้าวหน้าและววิฒันาการในสาขาวชิาการ/วชิาชพี รวมทัง้การ

นําไปประยกุตใ์ช ้
(4) รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญในวชิาอย่างต่อเน่ือง 
(5) สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวชิากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทกัษะทางปัญญา 
(1) คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถวเิคราะหแ์ละสรุปประเดน็ปญัหา 
(3) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) สามารถตคีวามและประเมนิขอ้มลูเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
(2) พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้าม ทํางานเป็นกลุ่ม 
(3) พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้น

ตามกําหนดเวลา 
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการสื่อสารทัง้การพดู การเขยีน การอ่านและการฟงั 
(2) มทีกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลู 
(3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูและคดัเลอืกขอ้มลูไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 
(4) สามารถนําเสนอขอ้มลูโดยเลอืกใชส้ื่อทีเ่หมาะสม 

 

หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงว่าดว้ย

การศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551  ขอ้ 16 และขอ้ 17 (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ฉ) 

 



27 

 

 

 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สาํเรจ็การศึกษา 

กําหนดใหอ้าจารยห์รอืกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา โดยพจิารณาจากผลการสอบ

การใหค้ะแนน การใหเ้กรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสมัฤทธิข์องงานทีม่อบหมายให้

นกัศกึษา 

ใหก้ําหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

การประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะต้องทําความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนั และ

นําไปดาํเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์ซึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้ักศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา 

มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน มกีารประเมนิ

ขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบนัการศกึษาดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 

 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสาํเรจ็การศึกษา 

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเน้นการทําวจิยั

สมัฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบณัฑติ ทีท่ําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวจิยัทีไ่ดย้อ้นกลบัมา

ปรบัปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพ

ของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะดําเนินการดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 
(1) ภาวะการไดง้านทาํของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นทีจ่บการศกึษา ในดา้นของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติ
ในการประกอบการงานอาชพี 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมนิความพงึพอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการ
นัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นตน้ 

(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมื่อมโีอกาสใน

ระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบตัดิา้นอื่น ๆ ของบณัฑติจะจบ
การศกึษาและเขา้ศกึษาเพื่อปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้สาขาอื่น ๆ ทีก่ําหนดในหลกัสูตร ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการประกอบ
อาชพีของบณัฑติ รวมทัง้เปิดโอกาสให้เสนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสูตรให้ดยีิง่ขึน้
ดว้ย 
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(6) ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรยีน และสมบตัิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษา 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร  

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงว่าดว้ย

การศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงว่า

ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร(ีฉบบัที ่2) พ.ศ. 2552 (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ฉ) 

หมวดท่ี 6. การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 

(1) มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครแูก่อาจารยใ์หม่ ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ

มหาวทิยาลยั/สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสตูรทีส่อน 

(2) ส่งเสรมิอาจารยใ์ห้มกีารเพิม่พูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอน

และการวจิยัอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวจิยัสายตรงในสาขาวชิาที่ไม่ใช่วจิยัในแนว

คอมพวิเตอรศ์กึษาเป็นอนัดบัแรก การสนับสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วชิาการและวชิาชพีในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอื

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

     1.1 จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม ่เกีย่วกบั บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ จรรยาบรรณ 

รายละเอยีดของ  หลกัสตูร การจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง 

ๆ ของมหาวทิยาลยัและ  ของคณะ 

     1.2 จดัระบบแนะนํา/ระบบพีเ่ลีย้งโดยอาจารยใ์หมส่งัเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวธิกีาร

 ประเมนิผล ของอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

     1.3  จดัเตรยีมคู่มอือาจารยแ์ละเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหอ้าจารย ์

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1. การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอน

และการวจิยัอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวจิยัสายตรงในสาขาวชิาทีไ่ม่ใช่วจิยัในแนว

คอมพวิเตอรศ์ึกษาเป็นอนัดบัแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

ทางวชิาการและวชิาชพีในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/

หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

(2) การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 

2.1.1    ส่งเสรมิใหเ้ขา้รว่มสมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการสอนและการ

ประเมนิผลการ         เรยีนรูข้องนกัศกึษา 

2.1.2    สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มสมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการผลติสื่อการสอน 
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2.1.3    สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มสมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรยีนการ         สอน 

 

2.2. การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาความรู้

และคุณธรรม 

(2) มกีารกระตุน้อาจารยท์ําผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาภาษารสัเซยี 

(3) ส่งเสรมิการทาํวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและ

มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี เป็นรอง 

(4) จดัสรรงบประมาณสาํหรบัการทําวจิยั 

(5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้รว่มกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 

(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มกจิกรรมบรกิารวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.1    ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอ

ตําแหน่งทาง         วชิาการ 

2.2.2    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อเพื่อเพิม่พนูคุณวุฒ ิ

2.2.3    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทําวจิยั ผลติและนําเสนอผลงานทางวชิาการ

และวจิยั 

หมวดท่ี 7. การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

1. การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1.1. การบริหารหลกัสตูร 

 1.1.1.    มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูร คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ทาํหน้าทีพ่ฒันา/

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา และใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

 1.1.2.   มกีารประเมนิผลและพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งน้อยทุก 5 ปี 

ในการบรหิารหลกัสตูร จะมคีณะกรรมการประจาํหลกัสูตร อนัประกอบดว้ยรองคณบดี

ฝา่ยวชิาการ ประธานหลกัสูตร หรอืหวัหน้าภาค และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรรบัผดิชอบ 

โดยมคีณบดเีป็นผูก้ํากบัดแูลและคอยใหค้าํแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏบิตัใิหแ้ก่ 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มลู สาํหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร

โดยกระทาํทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
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เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั

โดยอาจารยแ์ละนกัศกึษา

สามารถกา้วทนัหรอืเป็นผูนํ้า

ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ 

ทางดา้นภาษารสัเซยี 

2. กระตุน้ใหน้กัศกึษาเกดิ

ความใฝรู่ ้มแีนวทางการเรยีน

ทีส่รา้งทัง้ความรู้

ความสามารถในวชิาการ

วชิาชพี ทีท่นัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรบัปรงุ

หลกัสตูรใหม้คีุณภาพ

มาตรฐาน 

4. มกีารประเมนิมาตรฐาน

ของหลกัสตูรอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.จดัใหห้ลกัสตูรสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

วชิาชพีดา้นภาษารสัเซยีในระดบัสากลหรอื

ระดบัชาต(ิหากมกีารกําหนด)  

2. ปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัโดยมกีาร

พจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรทุกๆ 5  ปี 

3. จดัแนวทางการเรยีนในวชิาเรยีนใหม้ทีัง้

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิและมแีนว

ทางการเรยีนหรอืกจิกรรมประจาํวชิาให้

นกัศกึษาไดศ้กึษาความรูท้ีท่นัสมยัดว้ย

ตนเอง 

4. จดัใหม้ผีูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้และหรอื 

ผูช่้วยสอน เพื่อกระตุน้ใหน้ักศกึษาเกดิ

ความใฝรู่ ้

5. กําหนดใหอ้าจารยท์ีส่อนมคีุณวุฒไิมต่ํ่า

กว่าปรญิญาโทหรอืหรอืเป็นผูม้ ี

ประสบการณ์หลายปีมจีาํนวนคณาจารย์

ประจาํไม่น้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน  

6. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูนํ้า

ในทางวชิาการ และหรอื เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ทางวชิาชพีดา้นภาษารสัเซยีหรอืในดา้นที่

เกีย่วขอ้ง 

7. ส่งเสรมิอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหไ้ปดู

งานในหลกัสตูรหรอืวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้

ในและต่างประเทศ 

8. มกีารประเมนิหลกัสตูรโดย

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายในทุกปี 

และภายนอกอยา่งน้อยทุก 4 ปี 

9. จดัทําฐานขอ้มลูทางดา้นนกัศกึษา 

อาจารย ์อุปกรณ์ เครือ่งมอืวจิยั 

งบประมาณ ความรว่มมอืกบัต่างประเทศ 

ผลงานทางวชิาการทุกภาคการศกึษาเพื่อ

เป็นขอ้มลูในการประเมนิของ

คณะกรรมการ 

- หลกัสตูรทีส่ามารถอา้งองิกบั

มาตรฐานทีก่ําหนดโดยหน่วยงาน

วชิาชพีดา้นภาษารสัเซยี มคีวาม

ทนัสมยัและมกีารปรบัปรงุสมํ่าเสมอ 

- จาํนวนวชิาเรยีนทีม่ภีาคปฏบิตั ิ

และวชิาเรยีนทีม่แีนวทางให้

นกัศกึษาไดศ้กึษาคน้ควา้ความรู้

ใหมไ่ดด้ว้ยตนเอง 

- จาํนวนและรายชื่อคณาจารย์

ประจาํ ประวตัอิาจารยด์า้นคุณวุฒิ

ประสบการณ์ และการพฒันาอบรม 

ของอาจารย ์

- จาํนวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการ

เรยีนรู ้และบนัทกึกจิกรรมในการ

สนบัสนุนการเรยีนรู ้

- ผลการประเมนิการเรยีนการสอน

อาจารยผ์ูส้อน และการสนบัสนุน

การเรยีนรูข้องผูส้นับสนุนการ

เรยีนรู ้โดยนกัศกึษา 

- ประเมนิผลโดยคณะกรรมการที่

ประกอบดว้ยอาจารยภ์ายในคณะฯ

ทุก 2 ปี 

- ประเมนิผลโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทุก ๆ  4 ปี 

- ประเมนิผลโดยบณัฑติผูส้ําเรจ็

การศกึษาทุกๆ  2 ปี 
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10.ประเมนิความพงึพอใจของหลกัสตูรและ

การเรยีนการสอน โดยบณัฑติทีส่าํเรจ็

การศกึษา 

 

1.2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

1.2.1. การบริหารงบประมาณ 

ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะจดัสรร

งบประมาณประจาํปี ทัง้งบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายไดเ้พื่อจดัซือ้ตํารา สื่อการเรยีนการสอน 

โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนใน

ชัน้เรยีน และสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา 

 

1.2.2. ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ  ตํารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานัก

หอสมุดกลางที่มหีนังสอืด้านการบรหิารจดัการและด้านอื่น ๆ  รวมถงึฐานขอ้มูลที่จะให้สบืค้น 

ส่วนระดบัคณะกม็หีนังสอื  ตําราเฉพาะทาง  นอกจากน้ีคณะมอุีปกรณ์ทีใ่ช้สนับสนุนการจดัการ

เรยีนการสอนอยา่งพอเพยีง 

1.2.2.1  อาคารทีท่ําการคณะมนุษยศาสตรแ์ละอาคารเรยีนรวมอื่นๆ ในบรเิวณ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงและวทิยาเขตปจัฉิมสวสัดิ ์– สวุรรณนภาศร ี

1.2.2.2  อุปกรณ์ต่างๆ ทีม่อียูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร ์

1.2.2.3  แหล่งศกึษาคน้ควา้ หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร ์สาํนกัหอสมดุกลาง

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และอื่น ๆ  

 

1.2.3. การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม (รวมทัง้จดัทําตําราทีใ่ชใ้นการเรยีน

การสอน ) 
ประสานงานกบัสํานักหอสมุดกลาง ในการจดัซื้อหนังสอื  ตําราและวารสารที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อบรกิารใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษาไดค้น้ควา้  และใชป้ระกอบการเรยีนการสอน  ในการประสาน

การจดัซื้อหนังสอืนัน้  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมสี่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื 

ตลอดจนสื่ออื่น  ๆ  ทีจ่าํเป็น  นอกจากน้ีอาจารยพ์เิศษทีเ่ชญิมาสอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้  ก็

มสี่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนงัสอื สาํหรบัใหห้อสมดุกลางจดัซือ้หนงัสอืดว้ย 

ในส่วนของคณะจะมหีอ้งสมุดย่อย  เพื่อบรกิารหนังสอื  ตํารา  หรอืวารสารเฉพาะทาง  และ

คณะจะต้องจดัสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น  เครื่องมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร ์คอมพวิเตอร ์เครือ่งถ่ายทอดภาพ  3 มติ ิเครือ่งฉายสไลด ์เป็นตน้ 
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1.2.4. การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

 มรีะบบการประเมนิความพอเพยีงของทรพัยากรดา้นอาคารสถานที ่หอ้งบรรยาย สื่อ

การสอน หนงัสอื ตํารา ระบบการสบืคน้ขอ้มลู และโสตทศันูปกรณ์ รวมทัง้มรีะบบการประเมนิ

ความพงึพอใจของนกัศกึษาและคณาจารย ์

การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร คณะฯ มเีจา้หน้าทีป่ระจาํหอ้งสมุดของคณะ ซึง่

จะประสานงานการจดัซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความ

พอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมเีจ้าหน้าที่ ด้านโสตทศันูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความ

สะดวกในการใชส้ื่อของอาจารยแ์ล้วยงัต้องประเมนิความพอเพยีงและความต้องการใช้สื่อของ

อาจารยด์ว้ย โดยมรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี 

 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมนิผล 

จดัใหม้หีอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร 

ระบบเครอืขา่ย แมข่่าย อุปกรณ์

การทดลอง ทรพัยากร สื่อและ

ช่องทางการเรยีนรู ้ที่

เพยีบพรอ้ม เพื่อสนบัสนุนทัง้

การศกึษาในหอ้งเรยีน นอก

หอ้งเรยีน และเพื่อการเรยีนรูไ้ด้

ดว้ยตนเอง อยา่งเพยีงพอ มี

ประสทิธภิาพ  

 

1. จดัใหม้หีอ้งเรยีนมลัตมิเีดยี ทีม่คีวาม

พรอ้มใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ใน

การสอน การบนัทกึเพื่อเตรยีมจดัสรา้ง

สื่อสาํหรบัการทบทวนการเรยีน 

2.จดัเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารทดลองทีม่ ี

เครือ่งมอืทนัสมยัและเป็นเครือ่งมอื

วชิาชพีในระดบัสากล เพื่อใหน้กัศกึษา

สามารถฝึกปฏบิตั ิสรา้งความพรอ้มใน

การปฏบิตังิานในวชิาชพี 

 รวบรวมจดัทําสถติจิาํนวน

เครือ่งมอือุปกรณ์ ต่อหวั

นกัศกึษา ชัว่โมงการใชง้าน

หอ้งปฏบิตักิาร และเครือ่งมอื 

ความเรว็ของระบบเครอืขา่ยต่อ

หวันกัศกึษา 

 สถติขิองจาํนวนหนงัสอืตํารา 

และสื่อดจิทิลั ทีม่ใีหบ้รกิาร และ

สถติกิารใชง้านหนังสอืตํารา สื่อ

ดจิทิลั  

 ผลสาํรวจความพงึพอใจของ

นกัศกึษาต่อการใหบ้รกิาร

ทรพัยากรเพื่อการเรยีนรูแ้ละ

การปฏบิตักิาร 

 

1.3.  การบริหารคณาจารย ์

- การรบัอาจารยใ์หม่ 

มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หม่ตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่

จะต้องมวีุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปในสาขาภาษาและวรรณคดรีสัเซยี ภาษาศาสตร์

ภาษารสัเซยี ภาษารสัเซยีในฐานะภาษาต่างประเทศหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

- การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  และผูส้อน  จะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการ

เรยีนการสอน  ประเมนิผลและให้ความเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา  เกบ็รวบรวมขอ้มูล
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เพื่อเตรยีมไว้สําหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะทําให้บรรลุ

เป้าหมายตามหลกัสูตร  และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ สรา้งความ

เขา้ใจในระเบยีบปฏบิตัทิี่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนแก่คณาจารยผ์ู้สอนรายวชิาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด  ตดิตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยจดัให้มกีารประชุมสมัมนา เพื่อ

นําไปสู่การปรบัปรงุหลกัสตูร 

- การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

สําหรบัอาจารยพ์เิศษถอืว่ามคีวามสําคญัมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏบิตัมิาใหก้บันกัศกึษา ดงันัน้คณะกําหนดนโยบายว่ากึง่หน่ึงของรายวชิาบงัคบัจะต้อง

มกีารเชญิอาจารยพ์เิศษหรอืวทิยากร  มาบรรยายอย่างน้อยวชิาละ   3 ชัว่โมงและอาจารยพ์เิศษ

นัน้  ไม่ว่าจะสอนทัง้รายวชิาหรอืบางชัว่โมงจะต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ตรง  หรอืมวีุฒกิารศกึษา

อยา่งตํ่าปรญิญาโท 

1.3.1.    มกีารเชญิผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมารว่มสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ที่

ตอ้งการความเชีย่วชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จรงิ โดยเป็นไปตามระเบยีบ 

1.3.2.    คณาจารยท์ีไ่ดร้บัเชญิมาสอนตอ้งมแีผนการสอนตามรายละเอยีดของรายวชิา

ในหลกัสตูร โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 

1.4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.4.1. การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มกีารกําหนดคุณสมบตัิบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามขอ้กําหนดของมหาวทิยาลยั

และคุณวุฒใิห้เป็นไปตามหน้าที่ความรบัผดิชอบและมคีวามรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอื

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

 

1.4.2. การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 

บุคลากรต้องเขา้ใจโครงสรา้งและธรรมชาตขิองหลกัสูตร  และจะต้องสามารถบรกิารให้

อาจารยส์ามารถใชส้ื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึง่จาํเป็นต้องใหม้กีารฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น 

การเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรใ์นวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 1.4.2.1   จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละการบรหิารอย่างสมํ่าเสมอ 

 1.4.2.2   สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร้ว่มงานกบัอาจารยใ์นโครงการบรกิารทางวชิาการ

และ โครงการวจิยัของสาขาวชิา  
 

1.5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

1.5.1. การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
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คณะฯ มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นักศกึษาทุกคน  โดยนักศกึษาทีม่ ี

ปญัหาในการเรยีนสามารถปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุก

คนจะต้องทําหน้าทีอ่าจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นักศกึษา  และทุกคนต้องกําหนดชัว่โมง

ให้คําปรกึษา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรกึษาได้ นอกจากน้ี ต้องมทีี่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้

คาํปรกึษาแนะนําในการจดัทาํกจิกรรมแก่นกัศกึษา 

1.5.1.1   มอีาจารยท์ีป่รกึษา ทาํหน้าทีส่่งเสรมิ สนบัสนุน ใหค้าํแนะนําทางวชิาการและ

กจิกรรมแก่นกัศกึษา โดยกําหนดตารางเวลาใหน้กัศกึษาเขา้พบหรอืขอคาํปรกึษา  

1.5.1.2   จดัระบบแนะแนวเกีย่วกบัการวางแผนการเรยีนและการฝึกงาน 

 

1.5.2. การอทุธรณ์ของนักศึกษา 

กรณทีีน่กัศกึษามคีวามสงสยัเกีย่วกบัผลการประเมนิในรายวชิาใดสามารถทีจ่ะยื่นคํารอ้ง

ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวธิีการประเมนิของอาจารย์ในแต่ละ

รายวชิาได ้ 

กรณีทีน่ักศกึษามขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการประเมนิผลสอบรายวชิาใด สามารถยื่นคํารอ้งขอ

ทราบขอ้เทจ็จรงิตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        

2. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

สําหรบัความต้องการกําลงัคนด้านสาขาวชิาภาษารสัเซยีนัน้  คาดว่าจะมคีวามต้องการ

กําลงัคนด้านสาขาวชิาน้ีมาก ทัง้น้ี คณะฯ โดยความร่วมมอืจากมหาวทิยาลยั จดัการสํารวจ

ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการ

ปรบัปรุงหลกัสูตร รวมถงึการศกึษาขอ้มูลวจิยัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการประมาณความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชใ้นการวางแผนการรบันกัศกึษา 

       2.1  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติก่อนการ

พฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร 

       2.2  มแีผนการจดัการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนหลกัสตูรครบรอบ 5 ปี 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้ต่อไป 
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3. ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปี

การศกึษาเพื่อตดิตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้น้ีเกณฑก์ารประเมนิผ่าน คอื มกีาร

ดาํเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละ

ปี  

ตวับ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใชใ้นการตดิตาม ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสูตร

ประจาํปีทีส่อดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้องการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 

 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
ร่วมประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 

× × × × × 

2.  มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิา 

× × × × × 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุก
รายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงาน
ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมให้
ครบทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ    
มคอ. 7 หลงัสิน้สดุปีการศกึษา ภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 

× × × × × 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้ทีก่าํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อย
รอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

× × × × × 

7.  มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์
การสอน  หรอื การประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิ
การดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้ม)ี  ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอื
คาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

× × × × × 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  (ถา้ม)ี 
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ที่
มต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

- - - × × 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่ - - - - × 
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เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

รวมตวับ่งชี ้(ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งชีบ้งัคบั (ขอ้ที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งชีต้อ้งผ่านรวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 (ขอ้) 8 8 8 9 10 

หมวดท่ี 8. การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ 

1.2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

การประเมนิทกัษะดงักล่าวสามารถทําโดยการ 

- ประเมนิโดยนกัศกึษาในแต่ละวชิา 

- การสงัเกตการณ์ของผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/ประธานหลกัสตูร และ/หรอืทมีผูส้อน  

- ภาพรวมของหลกัสตูรประเมนิโดยบณัฑติใหม่ 

- การทดสอบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเทยีบเคยีงกบัสถาบนัอื่นในหลกัสตูรเดยีวกนั  

การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคดิเหน็จากนกัศกึษา 

บณัฑติ  ผูท้รงคุณวุฒ ิ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

ประเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์การสอน 

รวบรวมขอ้คดิเหน็  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิของนกัศกึษา บณัฑติ ผูท้รงคุณวุฒ ิ และ

ผูใ้ชบ้ณัฑติ  มาวเิคราะหเ์พื่อประกอบการพจิารณาการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยั 
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             หลกัสตูรวิชาโทภาษารสัเซีย 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

---------------------------- 

 

1. ชื่อหลกัสตูร 

หลกัสตูรวชิาโทภาษารสัเซยี 

A Minor Program in Russian 

 

2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

3. หลกัการและเหตุผลและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรปรบัปรงุ 

3.1 หลกัการและเหตุผลในการปรบัปรงุหลกัสตูร 

    ภาษารสัเซยีเป็นหน่ึงในจาํนวน 10 ภาษาราชการของสหประชาชาต ิและเป็นภาษาที ่

ผูใ้ชม้ากกว่า 250 ลา้นคน ทัง้ในประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี และประเทศอดตีสมาชกิสหภาพ

สาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีต นอกจากน้ีในประเทศต่าง ๆ เกอืบ 80 ประเทศทัว่โลกมกีารเรยีน

การสอนภาษารสัเซยีในสถาบนัการศกึษา 

         ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธท์างการทตู การต่างประเทศ การคา้ การท่องเทีย่วและการ

แลกเปลี่ยนวฒันธรรมกบัประเทศต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอย่างดี ดงันัน้ความต้องการบุคลากรที่มี

ความสามารถด้านภาษารสัเซยีในตลาดแรงงานทัง้ในภาครฐัและเอกชนจงึมเีพิม่ขึน้เรื่อยๆแต่

ทว่าการศึกษาภาษารสัเซียในประเทศไทยยงัอยู่ในวงจํากัดมาก จํานวนบัณฑิตที่มีความรู ้

ความสามารถพอทีจ่ะนําภาษาทีต่นเรยีนไปใชใ้นการประกอบอาชพียงัมน้ีอยมากไม่เพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหงตระหนกัถงึความสําคญัทีจ่ะจดัหลกัสูตรและเปิดสอนวชิาภาษา

รสัเซยีเป็นวชิา2เ2อกและวชิาโท เพื่อใหน้กัศกึษาในสาขาวชิาน้ีมคีวามรู ้ความสามารถและมทีกัษะ

ในการใชภ้าษารสัเซยีไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสามารถใช้ภาษารสัเซยีเพื่อ

เสรมิความรูใ้นสาขาวชิาอื่นๆ และสามารถนําความรูไ้ปประกอบอาชพีตามความถนัดตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและเพื่อศกึษาต่อในขัน้สงูต่อไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญา  ปณิธาน 

และวตัถุประสงคข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

 

 

 

3.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
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3.2.1 เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะทางภาษารสัเซยีในหมวด   

ภาษาปจัจบุนั ภาษาศาสตร ์วรรณคด ีวฒันธรรมและภาษารสัเซยีเชงิธุรกจิ  

3.2.2 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีพื้นฐานความรู้ภาษารัสเซียเพียงพอที่จะศึกษาใน

ระดบัสงูขึน้ต่อไป  

3.2.3 เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจวฒันธรรมและความคดิของเจา้ของภาษา 

 

4. กําหนดการเปิดสอน 

หลกัสตูรมกีําหนดเปิดสอนตัง้แต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2555 

 

5. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551  

ขอ้5 และขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร(ีฉบบัที ่

2)   

พ.ศ. 2552 ขอ้ 6  (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ฉ) 

 

6. ระเบยีบการเรยีนการสอนและการวดัผล 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

7. อาจารยผ์ูส้อน 

7.1 อาจารย์สงักัดสาขาวิชาภาษารสัเซีย ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

7.2 อาจารย์พเิศษและ/หรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอให้

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแต่งตัง้ 

 

8. จาํนวนนกัศกึษา 

จํานวนนักศกึษาที่คาดว่าจะเขา้ศึกษาและจํานวนบณัฑติที่คาดว่าจะสําเรจ็การศกึษาตาม

หลกัสตูรมดีงัน้ี 
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นกัศกึษา 
จาํนวนนกัศกึษา แต่ละปีการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชัน้ปีที ่2 - 30 30 30 30 

ชัน้ปีที ่3 - - 30 30 30 

ชัน้ปีที ่4 - - - 30 30 

นกัศกึษาทีค่าดว่า

จะสาํเรจ็

การศกึษา 

- - - 30 30 

 

9. สถานทีเ่รยีนและอุปกรณ์การสอน 

ใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอนของมหาวทิยาลยัรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร ์

 

10. จาํนวนหนงัสอืและตําราเรยีน 

ใชร้ว่มกบัหลกัสตูรวชิาเอกทีเ่ปิดสอนอยูแ่ลว้ 

 

11. งบประมาณ 

ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

12. หลกัสตูร 

12.1 จาํนวนหน่วยกติรวม       24 ห น่ ว ย

กติ 

12.2 โครงสรา้งหลกัสตูร  

วชิาโทบงัคบั        12 ห น่ ว ย

กติ 

วชิาโทเลอืก        12 ห น่ ว ย

กติ 

12.3 คาํอธบิายความหมายของรหสัวชิา  

          รหสัวชิาเป็น 7 หลกั โดยแต่ละหลกัมคีวามหมายดงัน้ี 

หลกัที ่1 - 3           เป็นตวัอกัษร สื่อถงึรหสัวชิา 

หลกัที ่4            เป็นตวัเลข สื่อถงึชัน้ปีของวชิา (วชิาชัน้ปีที ่1, 2, 

3 และ 4) 

หลกัที ่5            เป็นตวัเลข สื่อถงึกลุ่มวชิายอ่ย (หรอืหมวดวชิา) 

หลกัที ่6 - 7           เป็นตวัเลข สื่อถงึลาํดบัของวชิา  
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12.3.1 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกติ 

12.3.1.1 นกัศกึษาทีไ่มไ่ดเ้ลอืกเรยีนภาษารสัเซยีเป็นวชิาศกึษาทัว่ไป ให้

เรยีน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

RUS 1001 (RS101) ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 1  3(2-

2-5) 

     RUS 1002 (RS102) ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 2  3(2-

2-5) 

                       RUS 2001 (RS201) ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 3  3(2-

2-5) 

                       RUS 2002 (RS202) ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 4  3(2-

2-5) 

 

12.3.1.2 นกัศกึษาทีไ่ดเ้ลอืกเรยีนภาษารสัเซยีเป็นวชิาศกึษาทัว่ไปแลว้ ให้

เรยีน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

        RUS 3001 (RS301) ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1 3(2-2-5) 

                   RUS 3002 (RS302) ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2 3(2-2-5) 

        RUS 4001 (RS401) ภาษารสัเซยีระดบัสงู 1  3(2-

2-5) 

                   RUS 4002 (RS402) ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2  3(2-

2-5) 

 

12.3.2 วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

ให้นักศึกษาเลอืกกระบวนวชิาวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวชิาภาษารสัเซียที่

ไม่ใช่วชิาโทบงัคบั แต่ทัง้น้ีเมื่อนับรวมกบักระบวนวชิาในวชิาโทบงัคบัแล้วต้องประกอบด้วย

กระบวนวชิาในระดบั 3000-4999 จาํนวนไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 

13.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2550 กบัหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2555 

 

 13.1 ความแตกต่างของวชิาโทบงัคบัและวชิาโทเลอืก 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2550 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
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กําหนดจาํนวนหน่วยกติรวม 24 หน่วยกติแบ่ง

เป็น 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกติ 

1. นักศกึษาที่ไม่ได้เลอืกเรยีนภาษารสัเซยีเป็น

วชิาศกึษาทัว่ไป ใหเ้รยีน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

   RS 101 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 1   

   RS 102 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 2   

   RS 201 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 3   

   RS 202 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 4  

กําหนดจาํนวนหน่วยกติรวม 24 หน่วยกติแบ่ง

เป็น 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกติ 

1. นักศกึษาที่ไม่ได้เลอืกเรยีนภาษารสัเซยีเป็น

วชิาศกึษาทัว่ไป ใหเ้รยีน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

RUS 1001 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 1   

RUS 1002 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 2   

RUS 2001 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 3   

RUS 2002 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 4   

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2550 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

กําหนดจาํนวนหน่วยกติรวม 24 หน่วยกติแบ่ง

เป็น 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกติ 

2. นักศกึษาที่ไดเ้ลอืกเรยีนภาษารสัเซยีเป็นวชิา

ศกึษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้รยีน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

RS 301 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1  

RS 302 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2  

RS 401 ภาษารสัเซยีระดบัสูง 1   

  RS 402 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2 

กําหนดจาํนวนหน่วยกติรวม 24 หน่วยกติแบ่ง

เป็น 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกติ 

2. นักศกึษาที่ไดเ้ลอืกเรยีนภาษารสัเซยีเป็นวชิา

ศกึษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้รยีน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

RUS 3001 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1  

RUS 3002 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2  

**RUS 4001 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 1  

  RUS 4002 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2 

  

  

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

นกัศกึษาวชิาโทภาษารสัเซยีสามารถเลอืกเรยีน

กระบวนวชิาต่าง ๆ จากหมวดวชิาทัง้ 5 หมวด

ของหลกัสตูร โดยจะเลอืกจากหมวดเดยีวกนัหรอื

หลายหมวดรวมกนักไ็ดไ้ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

ทัง้น้ีเมือ่รวมกบัวชิาโทบงัคบัแลว้ จะตอ้งเป็น

กระบวนวชิาระดบั 300 – 499 ไมน้่อยกว่า 12 

หน่วยกติ 

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

นกัศกึษาวชิาโทภาษารสัเซยีสามารถเลอืกเรยีน

กระบวนวชิาต่าง ๆ จากหมวดวชิาทัง้ 5 หมวด

ของหลกัสตูร โดยจะเลอืกจากหมวดเดยีวกนัหรอื

หลายหมวดรวมกนักไ็ดไ้ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

ทัง้น้ีเมือ่รวมกบัวชิาโทบงัคบัแลว้ จะตอ้งเป็น

กระบวนวชิาระดบั 3000 – 4999 ไมน้่อยกว่า 12 

หน่วยกติ 

 

--------------------------------------------- 
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   ภาคผนวก ก  

คาํอธบิายรายวชิา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. คาํอธิบายรายวิชาและความหมาย 

 รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999  โดยแต่ละหลกัมคีวามหมายดงัน้ี 

หลกัที ่ 1-3  (XXX) เป็นตวัอกัษร  สื่อถงึรหสัวชิา 
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หลกัที ่ 4  เป็นตวัเลข  สื่อถงึชัน้ปีของวชิา (วชิาชัน้ปีที ่1, 2, 3 และ 

4) 

หลกัที ่ 5  เป็นตวัเลข  สื่อถงึกลุ่มวชิายอ่ย (หรอืหมวดวชิา) 

หลกัที ่ 6-7  เป็นตวัเลข  สื่อถงึลาํดบัของวชิา 

 

 17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   AGR 1003    การเกษตรเบือ้งตน้         

3(3-0-9) 

(AG 103)      (Introduction to Agriculture) 

                        (ไมเ่ปิดสาํหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร)์ 

ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกบัเศรษฐกิจ และความสําคญัใน

สงัคมปจัจุบนั และศกึษาสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีม่คีวามสําคญัต่อการเกษตร ตลอดจน

หลกัปฏบิตัแิละการจดัการเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic 

problem, social important and environment studies. 

 

ART 1003    ศลิปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(AR 103)     (Art Appreciation) 

 ศกึษาศลิปะสําคญัเฉพาะอย่างจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถงึศลิปะในปจัจุบนัเน้น

คุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและ

สรา้งสรรคศ์ลิปะ 

A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on 

the value and style of each type of art, the conveyance of art appreciation, 

and artistic creativity. 

 

   **BIO 1001     ชวีวทิยาเบือ้งตน้          

3(3-0-9) 

    (BI 103)        (Introduction to Biology) 

         (ไมเ่ปิดสาํหรบันกัศกึษาวทิยาศาสตร)์ 

ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการ

ดาํรงชวีติ และชวีวทิยาสาํหรบัชวีติประจาํวนั 

(Not open to science students) 
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Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of 

living and biology for everyday life. 

CMS 1003        เคมเีบือ้งตน้ 3(3-0-9) 

(CM 103)       (Introduction to Chemistry) 

(ไมเ่ปิดสาํหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร)์ 

   วทิยาศาสตรท์างเคมแีละการประยุกต์ เน้นหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎใีนลกัษณะทัว่ไป 

และการประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมไีปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles 

and theories and various industrial applications. 

 

ECO 1003 เศรษฐศาสตรท์ัว่ไป 3(3-0-6) 

(EC 103)      (General Economics) 

(ไมเ่ปิดสอนสาํหรบันกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร)์ 

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร ์และเพื่อเป็นแนวทางที่

จะนําไปประกอบการศกึษาวชิาอื่น หรอืเพื่อเป็นแนวทางทีจ่ะศกึษาคน้ควา้เกี่ยวกบั

วชิาเศรษฐศาสตร์ให้ลกึซึ้งและกว้างขวางยิง่ขึ้น นักศกึษาจงึต้องศกึษากลุ่มเกี่ยว

วชิาเศรษฐศาสตรเ์กอืบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคญัเกี่ยวกบัปจัจยัการผลติ และ

ประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบรโิภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการ

แข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลงั การค้าระหว่างประเทศ รายได้

ประชาชาต ิและการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are 

factors of production, consumption, savings, investment, market structure, 

price, various kinds of competition demand, supply, distribution of 

production, foreign exchange, money and banking, public finance, trade, 

national income, economic planning, and related topics. 

 

  GAS 1001   กฬีาและการออกกําลงักายสาํหรบัสุขภาพ 2(2-0-4) 

(GS 101)      (Sports and exercise for Health) 

 ศกึษาความหมาย ความสาํคญั รปูแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกฬีาและการออกกําลงั

กาย สําหรบัสุขภาพ การสร้างเสรมิและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน 

การปฐมพยาบาล และการฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกฬีา 

A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and 

exercise for health Promotion  and testing in physical fitness. Prevention, 

first aids and rehabilitation from sports injuries. 
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 GAS 2601  กรฑีา 1 2(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศกึษาประวตั ิการฝึกทกัษะกรฑีาลู่และลาน กตกิาและการตดัสนิกรฑีาเบือ้งต้น การ

ทาํสนามกรฑีา 

Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and 

basic umpiring; preparing track and field playing field. 

 

GAS 2611 ว่ายน้ํา 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศกึษาประวตั ิการฝึกทกัษะ กตกิาและการตดัสนิว่ายน้ําเบือ้งตน้ 

 Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.  

  

GAS 2701  ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 271)      (Soccer 1) 

 ศกึษาประวตั ิการฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทมี กตกิา และการตดัสนิฟุตบอลเบือ้งตน้ 

 Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic 

refereeing. 

 

GAS 2711 บาสเกตบอล 1        2(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศกึษาประวตั ิการฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบือ้งตน้ การเล่นเป็นทมี กตกิา                                         

และการตดัสนิบาสเกตบอลเบือ้งตน้ 

Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and 

basic refereeing. 

 

GAS 2721  วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(GS 291)      (Volleyball 1) 

 ศกึษาประวตัิ การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทมี กตกิาและการตดัสนิวอลเลย์บอล

เบือ้งตน้ 

Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and 

beginning refereeing. 

 GAS 2801  การสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย 2(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 
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ศกึษาหลกัการสรา้งเสรมิ คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสรา้ง

โปรแกรม และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  

fitness; developing  body conditioning program; evaluation of physical 

fitness.  

 

GAS 2802  เกมเบด็เตลด็ 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา หลกัการทางทฤษฎแีละฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้การเป็นผู้นํา

เบด็เตลด็ 

Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, 

including minor       game leadership. 

 

GAS 2803  กจิกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(GS 233)      (Rhythmic Activities) 

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา หลกัการและการฝึกทกัษะการเคลื่อนทีป่ระกอบจงัหวะ

การเตน้ราํพืน้เมอืง และการสรา้งสรรคก์จิกรรมเขา้จงัหวะ 

Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements 

required                  in performing folk dance, creating rhythmic activities. 

  

GAS 3504  ตะกรอ้ 2(2-4-4) 

(GS 375)      (Takraw) 

ศกึษาประวตั ิหลกัการและฝึกทกัษะ ตะกรอ้วง ตะกรอ้ลอดบ่วง เซปกัตะกรอ้ กตกิา

และการเป็นผูต้ดัสนิตะกรอ้ โดยเน้นเซปกัตะกรอ้ 

 Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring 

takraw. sapak takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw. 

 

GAS 3601 เทนนิส 1           2(2-4-4) 

   (GS 341)      (Tennis 1) 

 ศกึษาประวตั ิและการฝึกทกัษะเทนนิส กตกิาและการตดัสนิเทนนิสเบือ้งตน้ 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 

 

 GAS 3801  ศลิปป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 
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 ศกึษาหลกัการและการฝึกทกัษะศลิปป้องกนัตวั และการนําไปใช ้

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   

application. 

 

GAS 4605  แบดมนิตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)       (Badminton) 

 ศกึษาประวตั ิหลกัการและฝึกทกัษะ กตกิา การเป็นผูต้ดัสนิ และการสอน

แบดมนิตนั 

 Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring 

and 

 instructing. 

 

GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

(GS 440)      (Yoga) 

 ศกึษาประวตั ิหลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถ้งึขัน้เป็นผูนํ้าหรอืผูส้อนได ้

 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable 

students                to become yoga leader or instructor. 

 

GLY 1003   ธรณวีทิยาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(GY 103)      (Introduction to Geology) 

ศกึษาถงึความรูข้ ัน้พืน้ฐานทัว่ไปทางธรณวีทิยา กระบวนการทางธรณวีทิยา แร ่                       

และ หนิ และซากดกึดําบรรพเ์บือ้งตน้ 

Study on fundamental principles of geology, geological processes; 

introduction                             to the minerals, rocks and fossils. 

 

 HED 1101  การสรา้งเสรมิสุขภาพเพื่อชวีติ 2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  Health  Promotion for Life 

 ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสุขภาพบุคคลทัง้ร่างกายและจติใจ การรกัษาอวยัวะ

ต่าง ๆ ของรา่งกาย เน้นการปฏบิตัแิละการสรา้งเสรมิสุขภาพ องคป์ระกอบเกีย่วกบั

โครงการสุขภาพ และปญัหาสุขภาพของบุคคล 

 Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily 

organs function though good health practice and health promotion, 

components of health program, personal health problem. 

   HIS 1001   อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 
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(HI 101)       (Western Civilization) 

ศกึษาพฒันาการทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของสงัคมตะวนัตก 

โดยเน้นลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการทีอ่ารยธรรมตะวนัตก

ครอบงาํโลกตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่18 

A study of political, economic, social, and cultural developments of Western 

societies, from ancient times to modern times.  Emphasis is on unique 

features of Western civilization and its dominance in the world since the 18
th
 

century. 

 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศกึษาความเป็นมา พฒันาการและความสาํเรจ็ของอารยธรรมตะวนัออกตัง้แต่ยคุ

โบราณถงึยคุใหม ่โดยเน้นเฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการ

สนองตอบต่อการทา้ทายของอารยธรรมตะวนัตกทีค่รอบงาํในยคุใหม่ 

A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from                     

antiquity to modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive 

characteristics                                              of Eastern civilization and its 

responses to challenges from Western dominance                                                              

in modern  times. 

 

HIS 1201 พืน้ฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(HI 121)       (Foundations of Thai Culture) 

ศกึษาวฒันธรรมไทยตัง้แต่สมยัโบราณถงึสมยัใหม่ โดยเน้นลกัษณะเฉพาะของ

พฒันาการทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed 

on unique characteristics of political, economic, social, and cultural 

developments. 

 

INT 1005  ระบบคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(IT 105)        (Introduction to Computer Systems) 

ประวตัคิวามเป็นมาของคอมพวิเตอร ์ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ 

ของคอมพวิเตอรท์ัง้ด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์การสื่อสารขอ้มูล เครอืข่าย

คอมพวิเตอรเ์บือ้งต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคดิในการพฒันา
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โปรแกรม และการประยุกตใ์ชร้ะบบงานคอมพวิเตอร ์ผลกระทบทางสงัคม และ

จรยิธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชค้อมพวิเตอร ์

History  of  computer, number system, components of computer system: 

hardware,  Software; data communication, computer network, various types 

of information systems, programming development concept, computer 

applications, social impacts and ethical issues on computer using. 

 

LAW 1004   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104 )    (Introduction to Law) 

ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บุคคล และ

ความสามารถ  สทิธแิละการใชส้ทิธ ิระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การกําหนดตวั

บุคคล ความสามารถ 

นิตบุิคคล ลกัษณะครอบครวั มรดก ทรพัย ์ทรพัยส์นิ และกระบวนการยตุธิรรม 

 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; 

persons and capacity; rights and their exercise; family; succession; property 

and judicial process. 

 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศกึษาบทบาทและความสาํคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบหอ้งสมดุ

อตัโนมตั ิระบบการจดัเกบ็และการคน้คนืสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เครอืขา่ยสารสนเทศและอนิเทอรเ์น็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพรส่ารสนเทศ วธิกีาร

คน้ควา้ การทํารายงานและการอา้งองิในงานวชิาการ 

A study of roles and importance of information, information sources, 

automated library, information storage and retrieval system, information 

technology, information network and internet for research and information 

dissemination.  Research methodology, report writing and academic 

reference are also included. 

 

MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(MT 103)     (Fundamental Meteorology) 

ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบับรรยากาศ รงัสจีากดวงอาทติย ์อุณหภูม ิความชื้น การ

ควบแน่นและความมเีสถยีรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดน้ําฟ้าและการ

ควบแน่น ความกดอากาศและลม ระบบการหมุนเวยีนของอากาศบนพื้นโลก 
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มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบของลมฟ้าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ที่มี

ความรุนแรง และการวเิคราะห์อากาศ 

 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, 

condensation and atmospheric stability. Forms of condensation and 

precipitation. Air pressure and winds. Global circulation, air masser, weather 

patterns, severe weather and weather analysis. 

 

MSA 1003 ดนตรวีจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(MU 103) (Music Appreciation) 

 ศกึษาเครือ่งดนตรชีนิดต่างๆ ลลีาเกีย่วกบัดนตรขีองชาวตะวนัตกตามพฒันาการของ

ประวตัศิาสตร ์ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรอีนัเป็นพืน้ฐานอนัจาํเป็นแก่การ

ฟงั ผลงานของนกัประพนัธเ์พลงเอกของโลก ศกึษาเปรยีบเทยีบดนตรชีนิดต่างๆ 

เน้นพฒันาการและความรูเ้กี่ยวกบัดนตรไีทย 

A study of the different types of musical instruments, Western music style as 

a historical development, understanding musical composition in order to 

appreciate works of the world masterpieces, and a comparison of different 

types of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai 

music. 

 

MTH 1003  คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3(3-0-6) 

(MA 103)    (Basic Mathematics) 

(ไมน่บัหน่วยกติใหน้กัศกึษาคณะวทิยาศาสตร)์ 

เซต ตรรกศาสตร ์ความสมัพนัธ์และฟงัก์ชัน่ ระบบจาํนวนจรงิ เวกเตอร ์และเมท

รกิซ ์ 

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and 

matrices, counting principle and probability. 

 

 

 

 

 

PHI 1003 ปรชัญาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(PY 103) (Introduction to Philosophy) 
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 ความหมายและขอบเขตของปรชัญา สาขาต่าง ๆ ของปรชัญา  ญาณวทิยา  อภปิรชัญา  

จรยิศาสตร ์ และสุนทรยีศาสตร์ พฒันาการของปรชัญาทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ตัง้แต่สมยั

โบราณจนถงึสมยั ปจัจบุนั 

A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, 

Metaphysics, Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and 

Western philosophies from ancient times to modern times. 

 

 *PHY 1001   ฟิสกิสเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบือ้งตน้ แรงและการเคลื่อนที ่งาน พลงังาน กลศาสตรข์องของ

ไหลคลื่น ความรอ้นในบรรยากาศ เสยีง แสง ส ีไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร 

อะตอมและควอนตมั  การแปลงนิวเคลยีร ์กมัมนัตรงัส ีพลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์

ในทางสนัต ิ

Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics 

waves, heat in atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical 

communications, atoms  and quanta, nuclear transformation, radioactivity 

and peaceful applications of atomic energy.   

 

POL 1100 รฐัศาสตรท์ัว่ไป 3(3-0-6) 

(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศกึษาขอบเขตและสาระของรฐัศาสตรใ์นเชงิสหวทิยาการ ศกึษาแนวความคดิและ

หลกัการใหญ่ๆ ในเรือ่งของรฐั การเมอืง ระบบการปกครอง พรรคการเมอืง กลุ่ม

ผลประโยชน์  ศกึษาประเดน็สาํคญัๆ ในทางรฐัศาสตร ์อาท ิการพฒันาการเมอืง 

การพฒันาประชาธปิไตย แนวความคดิและพฤตกิรรมทางการเมอืง ความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ การบรหิารรฐักจิ 

The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of 

state, politics, government, political parties, interest groups; interesting topics 

in political science such as political development, democracy development, 

political ideology and behavior, international relations and public 

administration. 
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    PSY 1001  จติวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (PC 103)  (General Psychology) 

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของวชิาจติวทิยา วธิกีารศกึษาทางจติวทิยา พืน้ฐานทาง

สรรีวทิยาเกีย่วกบัพฤตกิรรม การสมัผสั การรบัรู ้พฒันาการ การเรยีนรู ้ความรูค้ดิ 

ความจาํ อารมณ์และแรงจงูใจ สตปิญัญา บุคลกิภาพ และการปรบัตวั และ

พฤตกิรรมทางสงัคม  

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological 

basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning 

cognition, memory, emotion and motivation, intelligence, personality and 

adjustment, and social behavior. 

 

RAM 1000 ความรูคู้่คุณธรรม (บงัคบัไมน่บัหน่วยกติ) 3(3-0-9) 

(RU 100)  (Knowledge and Morality) (ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย

กติ) 

ศกึษาความคดิรวบยอดเชงิวสิยัทศัน์ ทฤษฎ ีหลกัการ กระบวนการและยุทธศาสตร์

การพฒันาการเรยีนรูข้องมนุษย ์การคดิเชงิสรา้งสรรค ์การพฒันาสุขภาพกายและ

จติใจ สติปญัญา ความรู้คู่คุณธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีิต มี

คุณภาพชวีติทีด่ ีมศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ภาคภูมใิจในความเป็นไทย สํานึก

นําในการดูแลรบัผดิชอบต่อบ้านเมอืง ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการทางการเมอืง 

การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม ศลิปะ และวฒันธรรมของชาต ิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภูมิ

ปญัญาไทยและความรูอ้นัเป็นสากล สรา้งสํานึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้มและพลงังาน รูจ้กัพึง่ตนเอง ใฝรู่แ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง การ

ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบตัิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรบัและ

นําไปใชต้ามเงือ่นไขความรูแ้ละคุณธรรม 

Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human 

learning development strategies, creative thinking, the development of 

physical and mental health, intellect, knowledge and morality, ethical and 

cultural way of life, good quality of life, human dignity, pride in Thai identity; 

inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an understanding 

of politics, governances, socio-economics, arts and national cultural 

principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating 

belief in conserving natural resources, the environment and energy; self-

reliance; acquiring a thirst for knowledge and capability of self-learning on a 

continuous basis, the application of theories into practice according to the 
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philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of 

knowledge and morality conditions. 

RAM 3000  สหกจิศกึษา 9(0-40-

10) 

 (RU 300)   Cooperative Education 

       การเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานตามหลัก “เรียนจากการทํา” 

(Learning by Doing) นักศกึษาจะต้องปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ/องคก์ร

ผูใ้ชบ้ณัฑติ เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 120 วนั ตอ้งจดัทําโครงการหรอืปฏบิตังิานประจาํ 

มแีผนการปฏบิตัิงานที่ชดัเจน โดยมอีาจารย์นิเทศของมหาวทิยาลยั ทําหน้าที่ให้

คําปรกึษา ดูแล และประเมนิผลการปฏบิตัิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่วมกบั

พนกังานของสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติ 

      Learn from work experience in accordance with the principle of  

“Learning by Doing” Students must participate in actual work for a period of 

not less than 120 day in workplaces and organizations which employ 

graduates. Students must engage in projects, ordinary work, and have clear 

operational plans. Supervisory lecturers from the university shall provide 

counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances 

together with employees of the workplaces and organizations employing 

graduates 

 

         SCI 1003 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 3(3-0-9) 

    (SC 103)     (Basic Science) 

(ไมเ่ปิดสาํหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร)์ 

การประยกุตว์ทิยาศาสตรส์มยัใหม่ใหเ้ขา้กบัชวีติประจาํวนั โดยเน้นการใชว้ทิยาการ

ทางเคม ีฟิสกิส์ ชวีวทิยา ดาราศาสตร ์และสาขาวทิยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งเพื่อการ

ดาํรงชวีติและการเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของมนุษย ์

Application of modern science in everyday life. An integrated course 

involving chemistry, physics, astronomy, biology and related areas with 

emphasis on uses and implication of the physical and biological sciences to 

human life in a modern society; improvement of living conditions  made by 

the progress of the physical and biological sciences. 

 

SOC 1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 
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ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กับสงัคม แนวความคิดทัว่ไปของสงัคม

วทิยาและมานุษยวทิยาต่อการศกึษาเรื่องสงัคม การจดัระเบยีบทางสงัคม สถาบนั

ทางสงัคม              วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤตขิองคนในสงัคม มนุษย์

กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทาง

สังคม การจัดช่วงชัน้ พฤติกรรมเบี่ยงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคม  การนําเอาความรู้ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นสภาพสงัคมปจัจบุนั 

A study of the scope of matters concerning humans and society, general 

sociological and anthropological concepts which are applied to the study of 

society, social organizations, social institutions, culture and patterns of 

human behavior in society, humans and environment, including the various 

interrelationships of humans in society, socialization, social stratification, 

deviant behavior, social control and social change, as well as the application 

of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in 

societies. 

 

STA 1003 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(ST 103)       (Introduction to Statistics) 

                (ไมเ่ปิดสอนสาํหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร)์ 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต ์

ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การประมาณ

ค่าพารามเิตอร ์ การทดสอบขอ้สมมตฐิาน สหสมัพนัธแ์ละการถดถอย 

Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, 

moments, skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis 

test, correlation, and regression. 

 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 

ศกึษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ทัง้ระบบเสยีง ระบบคําและ

ระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศพัท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็นความรู้

พืน้ฐานในการฟงั พดู อ่านและเขยีน 

A study of both unique and general characteristics of phonology, 

morphology, and syntax of  the Thai language, including royal terms and 
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Thai idioms, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and 

writing. 

 

THA 1002 ความรูท้ ัว่ไปทางวรรณคดไีทย 3(3-0-6) 

(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศกึษาวรรณคดแีนวศลิป์  ศกึษาววิฒันาการของวรรณคดไีทยตัง้แต่สมยัสุโขทยัถงึ

ปจัจบุนั          การแบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดไีทยและศพัทท์ีใ่ชท้าง

วรรณคด ี

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, 

including the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

                  

17.6.2 หมวดวชิาภาษารสัเซยี 

        17.6.2.1 หมวดภาษารสัเซยีปจัจุบนั  

RUS 1001 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 1       3 

(2-2-5) 

(RS 101) (Fundamental Russian I) 

ศกึษาและเขา้ใจการใชภ้าษารสัเซยีในเรือ่งการทกัทาย การแนะนําตวั อาชพี ทีอ่ยูอ่าศยั 

การใชเ้วลาว่าง การบอกเวลา การเดนิทาง การซือ้ของ การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ 

โดยฝึกทกัษะการฟงั พดู อ่านและเขยีน  

A study of Russian on the topics of greetings, self-introductions, occupation, 

living, spending time, telling the time, traveling, shopping, conversation in 

various situations, with an emphasis on developing  skills in speaking, listening, 

reading, and writing. 

 

RUS 1002 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 2       3 

(2-2-5) 

(RS 102)   (Fundamental Russian II) 

ศกึษาต่อจาก RUS 1001 ในเรือ่งดนิฟ้าอากาศ อาหารและเครือ่งดื่ม การศกึษา การ

อวยพร การตดิต่อกบัผูอ้ื่น การใชภ้าษารสัเซยีในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึกทกัษะการฟงั 

พดู อ่านและเขยีน (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 1001 มาก่อน)   

Continuation of RUS 1001. A study of Russian on the topics of weather, food 
and beverages, education, blessing, communication, and Russian use in 
various situations, with an emphasis on developing skills in speaking, listening, 
reading and writing. (Recommended preliminary course: RUS 1001)             
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RUS 2001 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3       3 (2-2-5) 

(RS 201) (Fundamental Russian III) 

ศกึษาต่อจาก RUS 1002 ฝึกการใชภ้าษารสัเซยีในชวีติประจาํวนั โดยศกึษาไวยากรณ์

ในระดบัทีส่งูขึน้ ฝึกการฟงั พดู อ่านและเขยีน โดยเน้นการแต่งประโยคงา่ย ๆ(ควร

เรยีนกระบวนวชิา RUS 1002 มาก่อน) 

Continuation of RUS 1002. A study of Russian: developing skills in listening, 

speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on simple sentence 

patterns. (Recommended preliminary course: RUS 1002)      

                   

RUS 2002 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 4      3 (2-2-5) 

(RS 202)  (Fundamental Russian IV) 

ศกึษาต่อจาก RUS 2001 ฝึกการใชภ้าษารสัเซยี ทัง้ภาษาเขยีนและภาษาพดู โดย

ศกึษาหลกัไวยากรณ์ในระดบัทีส่งูขึน้ ฝึกการฟงั พดู อ่านและเขยีน โดยเน้นความเขา้ใจ

โครงสรา้งไวยากรณ์ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2001 มาก่อน) 

Continuation of RUS 2001, a study of oral and written Russian: developing skills 

in listening, speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on sentence 

structures. (Recommended preliminary course: RUS 2001)                                       

 

RUS 2101 การฟงัและการพดูภาษารสัเซยี 1     3 (2-2-5) 

(RS 221)  (Listening and Speaking in Russian I) 

ฝึกทกัษะทางดา้นการฟงัและการพูด โดยใชค้วามรูภ้าษารสัเซยีทีเ่รยีนมาในขัน้พืน้ฐาน 

เพื่อ ใหส้ามารถฟงัและเขา้ใจบทอ่านหรอืบทสนทนาในชวีติประจาํวนัอย่างง่าย ๆ และ

โตต้อบได ้(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 

A practice in Russian listening and speaking, based on the knowledge of 

fundamental Russian, with an emphasis on listening and comprehension of 

texts, and every-day-life dialogues. (Recommended preliminary course: RUS 

2002)                                       
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RUS 2102 การฟงัและการพดูภาษารสัเซยี 2     3 (2-2-5) 

(RS 222)  (Listening and Speaking in Russian II)    

ศกึษาต่อจาก RUS 2101 ฝึกทกัษะการฟงั และการพดู โดยมเีน้ือหาและภาษาซบัซอ้น

มากขึน้โดยสามารถสรปุใจความและแสดงความคดิเหน็ได ้(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 

2101 มาก่อน) 

Continuation of RUS 2101. A practice in Russian listening and speaking on 

more complex texts, discussion, and summarized oral report on various topics. 

(Recommended preliminary course: RUS 2101)              

                          

RUS 3001 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1      3 (2-2-5) 

(RS 301)  (Intermediate Russian I) 

ศกึษาภาษารสัเซยีสาํหรบัผูเ้รยีนระดบักลาง โดยศกึษาโครงสรา้งประโยค คาํศพัท ์และ

สาํนวน รวมทัง้ฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจและการใชภ้าษาในการพดู การฟงัและการ

เขยีน (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 

A study of Russian structures, vocabulary and expressions for intermediate 

learners; practice in reading, speaking, listening and writing. (Recommended 

preliminary course: RUS 2002)                                   

 

RUS 3002 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2      3 (2-2-5) 

(RS 302)  (Intermediate Russian II) 

ศกึษาต่อจาก RUS 3001 โดยศกึษาโครงสรา้งประโยค คาํศพัทแ์ละสาํนวน รวมทัง้ฝึก

การอ่านเพื่อความเขา้ใจและการใชภ้าษาในการพดู การฟงัและการเขยีนในระดบัสงูขึน้ 

(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3001 มาก่อน) 

Continuation of RUS 3001, a study of structures, vocabulary and expressions. 

Practice in reading, speaking and writing. (Recommended preliminary course: 

RUS 3001)                                

 

RUS 3101 การอ่านภาษารสัเซยี 1       3 

(2-2-5) 

(RS 311)  (Reading in Russian I) 

ฝึกทกัษะการอ่านภาษารสัเซยี โดยเน้นความเขา้ใจเน้ือหา คาํศพัท ์สาํนวน และ

โครงสรา้งภาษา  (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 
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Practice in reading skill with an emphasis on comprehension of content, 

vocabulary, expressions, and structures. (Recommended preliminary course: 

RUS 2002)                                       

 

RUS 3102 การอ่านภาษารสัเซยี 2       3 

(2-2-5) 

(RS 312)  (Reading in Russian II) 

ศกึษาต่อจาก RUS 3101 โดยเน้นความเขา้ใจเน้ือหา คําศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้ง

ภาษารสัเซยีในระดบัสงูขึน้ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3101 มาก่อน) 

Continuation of RUS 3101, Reading selected texts, focusing on comprehension 

of more complex Russian vocabulary, expressions and structures. 

(Recommended preliminary course: RUS 3101)                                       

 

RUS 3103 การเขยีนภาษารสัเซยี 1      3 (2-2-5) 

(RS 315) (Writing in Russian I) 

ศกึษาหลกัการเขยีนภาษารสัเซยี โดยฝึกการเขยีนรปูประโยคต่างๆ และเรยีบเรยีงให้

เป็น 

อนุเฉท (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3001 มาก่อน) 

A study of Russian writing techniques. Practice in writing various kinds of 

sentences and organizing sentences into paragraphs. (Recommended 

preliminary course: RUS 3001)                                       

 

RUS 3104 การเขยีนภาษารสัเซยี 2      3 (2-2-5) 

(RS 316)   (Writing in Russian II) 

ศกึษาต่อจากวชิา RUS 3103ในระดบัทีส่งูขึน้ โดยเน้น ความสามารถในการ

เรยีงความใหส้มบูรณ์ตามความคดิและยอ่ความได ้(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3103 

มาก่อน) 

Continuation of RUS 3103. A Practice of advanced Russian writing of essays on 

various subjects, with an emphasis on coherent organization and text summary. 

(Recommended preliminary course: RUS 3103)     

                                   

RUS 3105 การอ่านวารสารและหนงัสอืพมิพร์สัเซยี     3 

(2-2-5) 

(RS 318)  (Reading in the Russian Press) 



60 

 

 

 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนจากหนงัสอืพมิพแ์ละวารสารโดยเน้นเทคนิคการอ่าน (ควรเรยีน

กระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of vocabulary and expressions from  newspaper and magazine with 
an emphasis on reading techniques. (Recommended preliminary course: RUS 
3002)       

 

RUS 3106 การสนทนาภาษารสัเซยี 1      3 (2-2-5) 

(RS 321)    (Russian Conversation I) 

ฝึกสนทนาภาษารสัเซยีในเรื่องทัว่ ๆ ไป โดยเน้นการออกเสยีง การใชค้าํศพัท ์

สาํนวน และโครงสรา้งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทัง้ในดา้นภาษาและวฒันธรรม (ควร

เรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 

A Practice of conversation on various topics with an emphasis on pronunciation, 

an appropriate use of vocabulary, expressions and structure based on the 

elements of language and culture. (Recommended preliminary course: RUS 

2002)    

                                    

*RUS 3107  การสนทนาภาษารสัเซยี 2       3 (2-2-5) 

    (Russian Conversation II) 

ฝึกสนทนาภาษารสัเซยีในหวัขอ้ทีก่ําหนด โดยเน้นการใชค้าํศพัท ์สาํนวน และ

โครงสรา้งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทัง้ในดา้นภาษาและวฒันธรรม (ควรเรยีนกระบวน

วชิา RUS 3106 มาก่อน) 

A Practice of conversation on selected topics with an emphasis on an 

appropriate use of vocabulary, expressions and structure based on the elements 

of language and culture. (Recommended preliminary course: RUS 3106)                                       

 

**RUS 4001 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 1      3 (2-2-5) 

(RS 401)  (Advanced Russian I) 

ศกึษาภาษารสัเซยีเพื่อความเขา้ใจในการฟงั พดู อ่าน และเขยีนจากบทอ่าน  

(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of selected texts in order to improve Russian listening, speaking, 
reading and writing skills. (Recommended preliminary course: RUS 3002)           

                             

RUS 4002 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2               3 (2-

2-5) 
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(RS 402) (Advanced Russian II) 

ศกึษาภาษารสัเซยีเพื่อความเขา้ใจในการฟงั พดู อ่าน และเขยีนจากบทอ่าน  

ในระดบัสงูขึน้ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 4001 มาก่อน) 

An advanced study of selected texts in order to improve Russian listening, 

speaking, reading and writing skills. (Recommended preliminary course: RUS 

4001)                                       

 

RUS 4101 การแปลภาษารสัเซยีเป็นไทย 1      3 

(2-2-5) 

(RS 411) (Translation: Russian-Thai I) 

ศกึษาหลกัและวธิกีารแปลเบือ้งตน้ โดยการแปลประโยคและอนุเฉท (ควรเรยีนกระบวน

วชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of basic principle and technique in translation with a practice in 

translating sentences and short paragraphs. (Recommended preliminary course: 

RUS 3002)                                       

 RUS 4102  การแปลภาษารสัเซยีเป็นไทย 2     3 (2-2-5) 

(RS 412) (Translation: Russian-Thai II) 

ศกึษาหลกัและวธิกีารแปลขอ้เขยีนและเน้ือเรือ่งในระดบัสงูขึน้ (ควรเรยีนกระบวนวชิา 

RUS 4101   มาก่อน) 

A study of principle and technique in translation with a practice in translating in 

advanced level of passages and texts. (Recommended preliminary course: RUS 

4101)                                       

 

RUS 4103   การแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยี 1     3 (2-2-5) 

(RS 414)  (Translation: Thai-Russian I) 

ฝึกฝนวธิกีารตคีวามและการแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยีเบือ้งตน้โดยเปรยีบเทยีบถอ้ยคาํ 

สาํนวนและโครงสรา้งประโยคระหว่างภาษาไทยและภาษารสัเซยี เพื่อใหส้ามารถ

ถ่ายทอดเป็นภาษารสัเซยีได(้ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 4101 มาก่อน) 

Practice in basic interpretation and translation from Thai to Russian; comparing 

vocabulary, structure, and expressions of both languages. (Recommended 

preliminary course: RUS 4101)                                       

 

**RUS 4104  การแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยี 2     3 (2-2-5) 

(RS 416) (Translation: Thai-Russian II) 
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ฝึกฝนวธิกีารตคีวามและการแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยีในระดบัสงูขึน้ เพื่อใหส้ามารถ

แปลบทความ เรือ่งสัน้และเอกสารต่าง ๆ ได ้(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 4103 มา

ก่อน) 

Practice in interpretation and translation from Thai to Russian with more 

advanced texts; articles, short stories, and document. (Recommended 

preliminary course: RUS 4103)                                       

 

     17.6.2.2. หมวดวรรณคดรีสัเซยี  

RUS 3501 ประวตัวิรรณคดรีสัเซยี       3 

(3-0-6) 

(RS 331) (History of Russian Literature) 

ศกึษาววิฒันาการของวรรณคดรีสัเซยี ตัง้แต่ศตวรรษที ่11จนถงึปจัจบุนั เพื่อใหรู้จ้กั

นกัเขยีนและผลงานทีส่าํคญัโดยสงัเขป  (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน)

  

A study of the history and evolution of Russian literature from the 11
th
 century to 

the present time with an emphasis on Russian writers, poets and outstanding 

literary works. (Recommended preliminary course: RUS 3002)                                   

**RUS 4501 วรรณคดรีสัเซยีช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19    3 (3-0-6) 

(RS 431)  (Russian Literature in the First Half of the 19
th
  Century) 

ศกึษาววิฒันาการของวรรณกรรมในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ศกึษาแนวการเขยีน

และผลงานทีด่เีด่นของนกัประพนัธใ์นกลุ่มต่าง ๆ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3501 

มาก่อน) 

A study of Russian literature evolution in the early of the 19
th
 century; learning 

about writing style and outstanding works of Russian authors of different 

schools. (Recommended preliminary course: RUS 3501)                                       

 

RUS 4502 วรรณคดรีสัเซยีช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19    3(3-0-6) 

(RS 432)  (Russian Literature in the Second Half of the 19
th
  Century) 

ศกึษาววิฒันาการของวรรณกรรมในตอนปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ศกึษาแนวการเขยีน

และผลงานทีด่เีด่นของนกัเขยีน (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3501มาก่อน) 

A study of Russian literature evolution at the end of the19
th
 century; learning 

about writing style and outstanding works of Russian authors. (Recommended 

preliminary course: RUS 3501)                                       
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RUS 4503 วรรณคดรีสัเซยีช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20    3(3-0-6) 

(RS 434)  (Russian Literature in the First Half of the 20
th
 Century) 

ศกึษาววิฒันาการของวรรณกรรมในตอนตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ศกึษาแนวการเขยีน

และผลงานทีด่เีด่นของนกัเขยีน (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3501มาก่อน) 

A study of Russian literature evolution in the early of the 20
th
 century; learning 

about writing style and outstanding works of Russian authors. (Recommended 

preliminary course: RUS 3501)                                       

  

RUS 4504 วรรณคดรีสัเซยีช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่20    3(3-0-6) 

(RS 435)  (Russian Literature in the Second Half of the 20
th
 Century) 

ศกึษาววิฒันาการของวรรณกรรมในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่20  ศกึษาแนวการเขยีนและ

ผลงานทีด่เีด่นของนกัเขยีน (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3501มาก่อน)   

A study of Russian literature evolution at the end of the 20
th
 century; learning 

about writing style and outstanding works of Russian authors. (Recommended 

preliminary course: RUS 3501)          

                              

*RUS 4505 วรรณคดรีสัเซยีปจัจบุนั      3(3-0-6) 

 (Contemporary Russian Literature) 

 ศกึษาวรรณกรรมยคุหลงัสหภาพโซเวยีตและผลงานของนกัเขยีนรสัเซยีรุ่นใหม่ที่

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ บรบิททางสงัคม วฒันธรรม และการเมอืงทีม่อีทิธพิลต่อชวีติชาวรสัเซยี

ในปจัจบุนั 

 A study of postsoviet Literature and the works of modern Russian writer, 

reflecting  the social and cultural contexts and politics, that influences the life of 

Russians in  the present.  

 

          17.6.2.3. หมวดอารยธรรมรสัเซยี  

RUS 3701 ภาษาและวฒันธรรมรสัเซยี      3(3-0-6) 

(RS 351)  (Russian Language and Culture) 

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาและวฒันธรรม โดยศกึษาจากสุภาษติ คาํพงัเพย 

สาํนวน โวหาร ในภาษารสัเซยีทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมอยา่งเด่นชดั (ควรเรยีน

กระบวนวชิา RUS 3002  มาก่อน) 

A study of the relation between language and culture from Russian proverbs 

and literary style. (Recommended preliminary course: RUS 3002)                                       
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**RUS 3702 บทอ่านเกีย่วกบัศลิปะของประเทศรสัเซยี    3(3-0-6) 

(RS 353)  (Readings in Russian Arts) 

ศกึษาบทอ่านภาษารสัเซยีเกีย่วกบัศลิปะรสัเซยีดา้นจติรกรรม ประตมิากรรม 

สถาปตัยกรรม ดนตร ีการแสดง เพื่อใหเ้ขา้ใจเอกลกัษณ์ของศลิปะรสัเซยี (ควรเรยีน

กระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of selected texts in Russian concerning architecture, sculpture, painting, 

music, performance and cinema. (Recommended preliminary course: RUS 

3002)                                       

 

RUS 3703 บทอ่านเกีย่วกบัประเทศรสัเซยีในปจัจุบนั    3(3-0-6) 

(RS 355)  (Readings in Russian Today) 

ศกึษาบทอ่านภาษารสัเซยีในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ตลอดจน

ปญัหาของรสัเซยีในโลกปจัจบุนั (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน) 

  

A study of  selected texts in Russian concerning politics, economy, social and 

culture as well as problems of Russia in the present time. (Recommended 

preliminary course: RUS 3002)        

                                

  

RUS 3704 บทอ่านเกีย่วกบัคตชินรสัเซยี      3(3-0-6) 

(RS 357)  (Reading in Russian Folklore) 

ศกึษาขนบธรรมเนียมประเพณพีืน้บา้นของรสัเซยี เทศกาลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเพณีการ

ตอ้นรบัแขก วนัขึน้ปีใหม ่ประเพณขีึน้บา้นใหม ่ประเพณกีารแต่งงาน ประเพณกีารเกดิ 

ประเพณกีารตาย (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of Russian folklore and national traditions for instance welcoming 

ceremony, New Year, wedding ceremony, birth ceremony, Festival and funeral. 

(Recommended preliminary course: RUS 3002)          

                              

            17.6.2.4. หมวดภาษารสัเซยีเฉพาะดา้น  

RUS 3401 ภาษารสัเซยีธุรกจิ 1      3(2-2-5) 

(RS 371)  (Business Russian I) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทอ่านและเอกสารทีใ่ชใ้นวงการ

ธุรกจิระดบัเบือ้งตน้ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 
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A study of Russian vocabulary, expressions, and structures from texts and 

documents used in business. (Recommended preliminary course: RUS 2002)                                       

 

RUS 3402 ภาษารสัเซยีธุรกจิ 2      3(2-2-5) 

(RS 372)  (Business Russian  II) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทอ่านและเอกสารทีใ่ชใ้นวงการ

ธุรกจิระดบัสงูขึน้ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3401 มาก่อน) 

An advance study of Russian vocabulary, expressions, and structures from texts 

and documents used in business. (Recommended preliminary course: RUS 

3401) 

 

**RUS 3403  ภาษารสัเซยีสาํหรบัมคัคุเทศก ์1     3(2-2-5) 

(RS 373)  (Russian for  Tour Guides I) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทอ่านและเอกสารต่าง ๆ ดา้น

การท่องเทีย่วทีเ่กีย่วกบั ภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ชวีติความ

เป็นอยู ่ ศลิปวฒันธรรมและศาสนาของประเทศไทยโดยเน้นทกัษะการฟงั การพดูและ

การอ่าน(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expression and structures used in tourism in 

Thailand: geography, history, lifestyle, arts, culture, tradition, and religion, with 

an emphasis as practice in listening, speaking, and reading skills. 

(Recommended preliminary course: RUS 2002)                                       

 

**RUS 3404 ภาษารสัเซยีสําหรบัมคัคุเทศก ์2     3(2-2-5) 

(RS 374)  (Russian for  Tour Guides II) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทอ่านและเอกสารต่าง ๆ ดา้น

การท่องเทีย่วทีเ่กีย่วกบัสถานทีส่าํคญั เศรษฐกจิ การเมอืงและการปกครองของประเทศ

ไทย 

โดยเน้นทกัษะการฟงั การพูดและการอ่าน (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3403  มา

ก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expression and structures used in Thailand: 

tourist attractions, economy, government, and politics, with an emphasis as 

practice in listening, speaking, reading skills. (Recommended preliminary course: 

RUS 3403)                                       
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**RUS 3405 ภาษารสัเซยีดา้นคอมพวิเตอร ์      3(2-

2-5) 

(RS 375)  (Russian for Computer User) 

ศกึษาภาษารสัเซยีดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มา

ก่อน) 

A study of Russian terminology used in computer operation. (Recommended 

preliminary course: RUS 2002)                                       

 

 RUS 3406  ภาษารสัเซยีดา้นการโรงแรม 1     3(2-2-5) 

(RS 376)  (Russian for Hotel Work I) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้งภาษารสัเซยีทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการโรงแรม โดย

เน้นทกัษะการฟงัและการพูด (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expression and structures used in hotel work 

with an emphasis on listening and speaking skills. (Recommended preliminary 

course: RUS 3002)                                       

 

RUS 3407  ภาษารสัเซยีดา้นการโรงแรม 2      3(2-

2-5) 

(RS 377) (Russian for Hotel Work II) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้งภาษารสัเซยีทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการโรงแรมใน

ระดบัสงูขึน้ โดยเน้นทกัษะการพดู การฟงั การอ่านและการเขยีน (ควรเรยีนกระบวน

วชิา RUS 3406  มาก่อน) 

An advanced study of Russian vocabulary, expression and structures used 

training in the Russian used in hotel work with an emphasis on listening and 

speaking skills. (Recommended preliminary course: RUS 3406  )          

 

RUS 3408 ภาษารสัเซยีสําหรบังานเลขานุการ       3(2-

2-5) 

(RS 378)  (Russian for Secretarial Works) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้งภาษารสัเซยีทีใ่ชใ้นงานเลขานุการ การนดัหมาย 

การตดิต่อสื่อสารและบรกิาร การจดัเตรยีมและบนัทกึการประชุม การจดัเกบ็เอกสาร 

ประชาสมัพนัธข์่าวสารในองคก์ร รวมถงึการใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งใชส้าํนกังานเพื่องาน

เลขานุการ ดงูานในหน่วยงานทีใ่ชภ้าษารสัเซยี (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 3002 มา

ก่อน) 
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A study of Russian vocabulary, expressions and structures used in Secretarial 

Works: appointment making, customer’s communication and services, 

organization of meeting and report writing, filing and internal circulation of 

organization information including utilization of office material for secretarial 

works. On-site observation of Russian speaking organization.       

(Recommended preliminary course: RUS 3002)                                       

 

RUS 4401  ภาษารสัเซยีดา้นนิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์    3(2-2-5) 

(RS 471)   (Russian for Law and Political Science) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทความและเอกสารต่าง ๆ ดา้น

นิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตรโ์ดยทัว่ไปโดยเน้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ควรเรยีนกระบวน

วชิา RUS 3002 มาก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expressions, and structures from texts and 

documents used in general law and political science, with an emphasis on 

reading comprehension. (Recommended preliminary course: RUS 3002)                                       

 

RUS 4402  ภาษารสัเซยีดา้นความงามและสุขภาพ     3(2-

2-5) 

(RS 472)    (Russian for Beauty and Health Care) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทอ่าน เอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัอาชพีดา้นความงามและสุขภาพ การดแูลความงามของใบหน้า เรอืนร่าง 

ผมและการดแูลสุขภาพดว้ยสมนุไพรและการนวดแผนโบราณ (ควรเรยีนกระบวนวชิา 

RUS 4001 มาก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expression and structures from texts, documents 

and media related to beauty and health care: facial, body and hair care, herbal 

treatment for health care, and traditional massage. (Recommended preliminary 

course: RUS 4001)                                       

 

  RUS 4403 ภาษารสัเซยีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    3(2-

2-5) 

(RS 473)   (Russian for Science and Technology) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากบทความและเอกสารต่าง ๆ ดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยเน้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ควรเรยีนกระบวนวชิา 

RUS 3002 มาก่อน) 
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A study of Russian vocabulary, expression and structures from texts and 

documents in the fields of sciences and technology, with an emphasis on 

reading comprehension. (Recommended preliminary course: RUS 3002)           

                             

RUS 4404  ภาษารสัเซยีดา้นการรกัษาพยาบาล     3(2-2-5) 

(RS 474)   (Russian for Medical Services) 

ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีทีใ่ชใ้นงานบรกิารดา้นการ

รกัษาพยาบาล โรคและอาการของโรค ยาและเวชภณัฑ ์ต่างๆ  การตรวจวนิิจฉัยโรค

และการรบัเขา้รกัษาในโรงพยาบาล (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 4002 มาก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expressions and structures used in medical 

services, illnesses and symptoms, different types of drugs and medical supplies, 

diagnosis and hospitalization.  (Recommended preliminary course: RUS 4002)                                       

 

RUS 4405  ภาษารสัเซยีดา้นสื่อสารมวลชน     3(2-2-5) 

(RS 475)   (Russian for Mass Communication) 

 ศกึษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสรา้งภาษารสัเซยีจากเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ทีใ่ชใ้น

ดา้นสื่อสารมวลชน โดยเน้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 

3002 มาก่อน) 

A study of Russian vocabulary, expressions and structures used in mass 

communication, with an emphasis on reading comprehension. (Recommended 

preliminary course: RUS 3002)                                       

 

      17.6.2.5. หมวดภาษาศาสตร ์ 

**RUS 2901 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาศาสตรภ์าษารสัเซยี   3(3-0-6) 

(LI 240)   (Introduction to Russian Linguistics) 

ศกึษาความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษาศาสตรร์สัเซยีในเรือ่งหน่วยเสยีง หน่วยคํา โครงสรา้ง

ประโยคของภาษารสัเซยีปจัจบุนั เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะของภาษารสัเซยีอย่างถูกตอ้ง 

(ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน) 

A study of Russian linguistics: phonemes, morphemes, and syntax. 

(Recommended preliminary course: RUS 2002)            

                            

**RUS 2902 สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษารสัเซยี     3(3-0-6) 

(LI 243)   (Russian Phonetics and Phonology) 
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ศกึษาเสยีงและระบบเสยีงในภาษารสัเซยีตัง้แต่สระ พยญัชนะ การลงเสยีงหนกัและ

ทาํนองเสยีงตลอดจนศกึษากฎเกณฑต่์าง ๆ ของการออกเสยีง (ควรเรยีนกระบวนวชิา 

RUS 2901 มาก่อน) 

A study of the Russian sound system, with an emphasis on proper stress, and 

rule of pronunciation. (Recommended preliminary course: RUS 2901)                     

 

RUS 2903 ประวตัไิวยากรณ์รสัเซยี      3(3-0-6) 

(LI 245)   (History of Russian Grammar) 

ศกึษาประวตัแิละววิฒันาการของไวยากรณ์ภาษารสัเซยีโบราณจนถงึภาษารสัเซยี

ปจัจบุนั (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 2901มาก่อน) 

A study of history and evolution of Russian grammar from the ancient time to 

the present. (Recommended preliminary course: RUS 2901)                             

 

RUS 2904 อรรถศาสตรภ์าษารสัเซยี      3(3-0-6) 

(LI 246)   (Russian Semantics) 

ศกึษาทฤษฎแีละการวเิคราะหค์วามหมายของคาํในภาษารสัเซยี (ควรเรยีนกระบวน

วชิา RUS 2901มาก่อน) 

A study of Russian semantics: theory and analysis of meaning. (Recommended 

preliminary course: RUS 2901)                                       

 

RUS 2905 การวเิคราะหแ์ละการสรา้งคําในภาษารสัเซยี    3(3-0-6) 

(LI 248)   (Word Analysis and Formation in Russian) 

ศกึษาและวเิคราะหส์่วนประกอบของคาํและวธิต่ีาง ๆ ในการสรา้งคาํ (ควรเรยีน

กระบวนวชิา RUS 2901มาก่อน) 

A study of word analysis  and formation in Russian. (Recommended preliminary 

course: RUS 2901)                

 

RUS 3901 วทิยาหน่วยคําภาษารสัเซยี      3(3-0-6) 

(LI 344)   (Russian Morphology) 

ศกึษาระบบคํา องคป์ระกอบและหน้าทีข่องคาํในภาษารสัเซยี (ควรเรยีนกระบวนวชิา 

RUS 2901 มาก่อน) 

A study of Russian system of morpheme: word components and functions. 

(Recommended preliminary course: RUS 2901)                                       
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RUS 3902 การวเิคราะหว์าทกรรมภาษารสัเซยี     3 (3-0-6) 

(LI 345) (Russian Discourse Analysis) 

ศกึษาและวเิคราะห์รูปแบบของวาทกรรมภาษารสัเซยีประเภทต่างๆ การจบัประเด็น

ความคดิหลกั ความคิดรอง การเชื่อมโยงความคิด และความหมายแฝง (ควรเรยีน

กระบวนวชิา RUS 2901 มาก่อน) 

A study and analysis of different types of Russian discourses: identification of 

main ideas and secondary ideas, association and connotation.  (Recommended 

preliminary course RUS 2901) 

 

RUS 3903 วจันลลีาศาสตรภ์าษารสัเซยี      3 (3-0-6) 

(LI 346) (Russian Stylistics) 

ศึกษารูปแบบต่างๆของวาทศาสตร์และลลีาการใช้ภาษารสัเซยีในงานเขยีนประเภท

ต่างๆ (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 4001 มาก่อน) 

A study of different forms of rhetoric and writing styles in various texts.  

(Recommended preliminary course: RUS 4001) 

 

RUS 4901 ปญัหาการฟงัและการพดูภาษารสัเซยี     3(3-

0-6) 

(LI 442)   (Problems in Listening to and Speaking Russian) 

ศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาในดา้นการฟงัและการพดูภาษารสัเซยี ของคนไทย (ควรเรยีน

กระบวนวชิา RUS 2901มาก่อน) 

A study and analysis of the problems of Thai students in listening  and speaking 

Russian. (Recommended preliminary course: RUS 2901) 

 

RUS 4902 วากยสมัพนัธภ์าษารสัเซยี      3(3-0-6) 

(LI 444)   (Russian Syntax)    

ศกึษาหน้าทีข่องคาํ วลแีละโครงสรา้งของประโยคประเภทต่าง ๆ ในภาษารสัเซยี (ควร

เรยีนกระบวนวชิา RUS 2901มาก่อน) 

A study of word functions, phrases, and different sentences, structures of 

Russian. (Recommended preliminary course: RUS 2901)        

                                

RUS 4903 การวเิคราะหเ์ปรยีบต่างภาษารสัเซยีกบัภาษาไทย    3(3-

0-6) 

(LI 447)   (Contrastive Analysis of Russian and Thai) 
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ศกึษา วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ภาษารสัเซยี กบัภาษาไทยในเรือ่งระบบเสยีง คาํ 

ประโยคและถอ้ยคาํ สาํนวน ทีใ่ชก้นัอย่างแพรห่ลาย (ควรเรยีนกระบวนวชิา RUS 

2901มาก่อน) 

A contrastive study and analysis of Russian and Thai phonology, morphology, 

syntax, and  common expressions. (Recommended preliminary course: RUS 

2901)     
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     ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูร        
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ข.เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรพ.ศ. 2550 กบัหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 

2555 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรพ.ศ. 2550  กบัหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 

2555 

  

1. ความแตกต่างของจาํนวนหน่วยกิต 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 144 หน่วย

กติ 

 

วชิาศกึษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ  

วชิาเอก 63 หน่วยกติ                  - ไมแ่ตกต่าง - 

วชิาโท 24 หน่วยกติ  

วชิาเลอืกเสร ี15 หน่วยกติ  

 

2. ความแตกต่างในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

เปิดใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดกไ็ด้

ในกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์หรอืกลุ่มวชิา

วทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 หน่วยกติ โดยเลอืก

จากขอ้ 1) หรอืขอ้ 2) 

เปิดใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดกไ็ด้

ในกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์หรอืกลุ่มวชิา

วทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 หน่วยกติ โดยเลอืก

จากขอ้ 1) หรอืขอ้ 2) 

1) วชิาคณติศาสตร ์

เลอืกกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึงต่อไปน้ี 

IT 105, MA 103, ST 103 

หรอืกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึงในหมวด IT, MA, 

ST ทีน่บัเป็นวชิาพืน้ฐานได ้

เลอืกกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึงต่อไปน้ี 

เลอืกกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึงต่อไปน้ี 
INT 1005, MTH 1003  , STA 1003 

หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด INT, MTH, 

STA ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
2) วชิาวทิยาศาสตร ์

เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึงต่อไปน้ี 

AG 103, BI 103, CM 103, GY 103, MT 103, PH 

103,  

SC 103 หรอืกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึงในหมวด 

AG, BI, CM, GY, MT, PH และ SC ทีน่บัเป็น

วชิาพืน้ฐานได ้

เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดวชิาหน่ึง

ต่อไปน้ี 

AGR 1003, **BIO 1001, CMS 1003, GLY 1003, 

MET 1003, *PHY 1001, SCI 1003 หรือกระบวน
วิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, 

MET, PHY และท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2550 

กําหนดใหเ้รยีน 15 หน่วยกติ โดยเรยีนกระบวนวชิา 
ต่อไปน้ี 
 
AR 103    
MU 103    

    **HI   101  
**HI   102       
**HI   121                                               3 หน่วยกติ 
*IS    101                                                3 หน่วยกติ 
PY  103                                                  3 หน่วยกติ              
GS…/SS…                                          2 หน่วยกติ 
(เลอืกเรยีนกระบวนวชิาดา้นพลศกึษาในหมวด GS หรอื SS  
1 กระบวนวชิา จาํนวน 2 หน่วยกติ  
 

หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
กําหนดใหเ้รยีน 15 หน่วยกติ โดยเรยีนกระบวนวชิา
ต่อไปน้ี 
 
 
ART 1003 (AR 103 )       
MSA 1003 (MU 103) 

 HIS 1001 (HI 101)    
HIS 1002 (HI 102) 
HIS 1201 (HI 121)     3 หน่วยกติ 
LIS 1001 (IS 101)    2 หน่วยกติ 
PHI 1003 (PY 103)    3 หน่วยกติ 

GAS…/HED…    2 หน่วยกติ 

เลอืกเรยีนกระบวนวชิาดา้นพลศกึษาในหมวด GAS หรอื HED       
1 กระบวนวชิา จาํนวน 2 หน่วยกติ 

 

 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

กําหนดใหเ้รยีน 6 หน่วยกติ โดยเรยีนกระบวนวชิา 

ต่อไปน้ี 
EC 103 

LW 104 

PC 103 

PS 103 

   SO 103       3 หน่วยกติ 

กําหนดใหเ้รยีน 6 หน่วยกติ โดยเรยีนกระบวนวชิา

ต่อไปน้ี 
ECO 1003 (EC 103) 

LAW 1004 (LW 104)  

PSY 1001 (PC103) 

POL 1003 (PS 103) 

SOC 1003 (SO 103)  3 หน่วยกติ 

 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

 

กําหนดใหเ้รยีนวชิาภาษา 4 กระบวนวชิา 

 

กําหนดใหเ้รยีนวชิาภาษา 4 กระบวนวชิา รวม 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 3 หน่วย

ิ  

 เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 3 

่ ิ  

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 2 

 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกติ 

       เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 3 หน่วย

 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 2 หน่วย

กติ 
เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 3 หน่วย
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รวม 12 หน่วยกติ ดงัน้ี RS 101, RS102, RS 201, 

RS 202 

 

12 หน่วยกติ ดงัน้ี RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001, 

RUS 2002 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

กําหนดใหเ้รยีนวชิาภาษาไทย 2 กระบวนวชิา  

รวม 6 หน่วยกติ ดงัน้ี 

TH 101       3 หน่วยกติ 

TH 102       3 หน่วยกติ 

กําหนดใหเ้รยีนวชิาภาษาไทย 2 กระบวนวชิา  

รวม 6 หน่วยกติ ดงัน้ี 

THA 1001 (TH101)        3 หน่วยกติ 

THA 1002 (TH 102)       3 หน่วยกติ 

 

3. ความแตกต่างในหมวดวิชาเอก 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

วชิาเอกภาษารสัเซยี 

จาํนวนหน่วยกติรวม 63 หน่วยกติ 

1. วชิาเอกบงัคบั     30 หน่วยกติ 

RS 221 การฟงัและการพดูภาษารสัเซยี  

RS 301 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1  

RS 302 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2   

RS 401 ภาษารสัเซยีระดบัสูง 1   

RS 402 ภาษารสัเซยีระดบัสูง 2   

RS 311 การอ่านภาษารสัเซยี 1   

RS 315 การเขยีนภาษารสัเซยี 1      
RS 331 ประวตัวิรรณคดรีสัเซยี  

                            เลอืกเรยีน 1 กระบวน

วชิา 

RS 351 ภาษาและวฒันธรรมรสัเซยี  
 

LI 240 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาศาสตรภ์าษารสัเซยี  
              เลอืกเรยีน 1 กระบวน

วชิา 

LI 243  สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษารสัเซยี   
LI 344  วจวีภิาคภาษารสัเซยี 

                                เลอืกเรยีน 1 

กระบวนวชิา                            
LI 444  วากยสมัพนัธภ์าษารสัเซยี  

วชิาเอกภาษารสัเซยี 

จาํนวนหน่วยกติรวม 63 หน่วยกติ 

1. วชิาเอกบงัคบั     30 หน่วยกติ 

RUS 2101 การฟงัและการพดูภาษารสัเซยี
  

RUS 3001 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1  

RUS 3002 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2   

**RUS 4001 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 1   

RUS 4002 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2 

  

RUS 3101 การอ่านภาษารสัเซยี 1   

RUS 3103 การเขยีนภาษารสัเซยี 1      
RUS 3501 ประวตัวิรรณคดรีสัเซยี  

                            เลอืกเรยีน 1 

กระบวนวชิา                           
RUS 3701 ภาษาและวฒันธรรมรสัเซยี  
 

**RUS 2901  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาศาสตร ์ภาษา

รสัเซยี                  
                               เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา 

**RUS 2902  สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษารสัเซยี  
RUS 3901  วจวีภิาคภาษารสัเซยี  
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                                                    เลอืกเรยีน 1 

กระบวนวชิา                           

RUS 4902  วากยสมัพนัธภ์าษารสัเซยี  

 

วชิาเอกเลอืก   33 หน่วยกติ 

เลอืกสายวชิาดงัน้ี 

1.สายภาษารสัเซยีทัว่ไป 

นกัศกึษาวชิาเอกรสัเซยีสามารถเลอืก

เรยีนกระบวนวชิาต่าง ๆ จากหมวดวชิาทัง้ 3 

ของหลกัสตูร คอื หมวดภาษารสัเซยีปจัจบุนั 

หมวดวรรณคดรีสัเซยี หมวดอารยธรรมรสัเซยี  

2.สายภาษารสัเซยีเฉพาะดา้น 

หมวดภาษารสัเซยีเฉพาะดา้น  และ

หมวดภาษาศาสตร ์ โดยจะเลอืกจากหมวด

เดยีวกนัหรอืหลายหมวดรวมกนักไ็ด ้ ไมน้่อย

กว่า 33 หน่วยกติ โดยต้องไมซ่ํ้ากบัวชิาเอก

บงัคบั 

 

2. วชิาเอกเลอืก   33 หน่วยกติ

นกัศกึษาวชิาเอกรสัเซยีสามารถเลอืกเรยีน

กระบวนวชิาต่าง ๆ จากหมวดวชิาทัง้ 5 ของ

หลกัสตูร คอื หมวดภาษารสัเซยีปจัจุบนั 

หมวดวรรณคดรีสัเซยี หมวดอารยธรรมรสัเซยี 

หมวดภาษารสัเซยีเฉพาะดา้น และหมวด

ภาษาศาสตร ์โดยจะเลอืกจากหมวดเดยีวกนั

หรอืหลายหมวดรวมกนักไ็ด ้ไมน้่อยกว่า 33 

หน่วยกติ โดยตอ้งไมซ่ํ้ากบัวชิาเอกบงัคบั 

 

 

4. ความแตกต่างในหมวดวิชาโท 

 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะ 

มนุษยศาสตรท์ีไ่มซ่ํ้ากบัวชิาเอกหรอืจะเลอืกเรยีนวชิาโ  

ในคณะอื่นๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงกไ็ด ้ทัง้น้ีตอ้  

ไมใ่ช่สาขาวชิาภาษารสัเซยี จาํนวน 24 หน่วยกติ 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะ 

มนุษยศาสตรท์ีไ่มซ่ํ้ากบัวชิาเอกหรอืจะเลอืกเรยีนวชิาโ  

ในคณะอื่นๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงกไ็ด ้ทัง้น้ีตอ้  

ไมใ่ช่สาขาวชิาภาษารสัเซยี จาํนวน 24 หน่วยกติ 

 

5. ความแตกต่างในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนกระบวนวชิาใด ๆ กไ็ดท้ีเ่ปิด

สอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทีไ่ม่ซํ้ากบักระบวน

วชิาทีเ่รยีนเป็นวชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท 

จาํนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนขอ้ 1) หรอื ขอ้ 2)  

ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้ ดงัน้ี 

1)นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชา

ใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคําแหงที่ไม่
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ซํ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป 

วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 

หากเรยีนกระบวนวชิาคู่ซํ้า คณะมนุษยศาสตรจ์ะนับ

หน่วยกติใหเ้พยีงกระบวนวชิาเดยีว 

2)  RAM 3000  สหกจิศกึษา  

นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา 

RAM 3000  สหกจิศกึษา จาํนวน 9 หน่วยกติ แทน

หมวดวชิาเลอืกเสรแีละเรยีนกระบวนวชิาใดๆ กไ็ดท้ี่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซํ้ากับ

กระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก 

และวชิาโท จาํนวนไมน้่อยกว่า  6 หน่วยกติ  

 

6. ความแตกต่างในหมวดวิชาสหกิจศึกษา 

 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

นกัศกึษาสามารถเลอืกกระบวนวชิาRU300  ฝึก

อาชพี จาํนวน 15 หน่วยกติในหมวดวชิาสหกจิ

ศกึษาแทนหมวดวชิาเลอืกเสรไีด ้ ทัง้น้ีนกัศกึษา

จะตอ้งสอบผ่านกระบวนวชิาต่างๆทีก่ําหนดไวใ้น

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติและมหีน่วยกติสะสมไม่

น้อยกว่า 100 หน่วยกติ จงึสามารถลงทะเบยีนเรยีน

กระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชพีในหมวดวชิาสหกจิ

ศกึษาไดแ้ละจะตอ้งผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์อง

มหาวทิยาลยัดว้ย 

นกัศกึษาสามารถเลอืกกระบวนวชิาRAM 3000 

วชิาสหกจิศกึษา จาํนวน 9 หน่วยกติแทนหมวดวชิา

เลอืกเสรแีละเรยีนกระบวนวชิาใดๆกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทีไ่มซ่ํ้ากบักระบวนวชิาที่

เรยีนเป็นวชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเอกและวชิาโท 

จาํนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  
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7. ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษารสัเซีย 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2550 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

 

หมวดวชิาภาษารสัเซยีปจัจุบนั 

RS 101 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 1 

 RS 102 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 2 

 RS 201 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 3 

 RS 202 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 4  

RS 221 การฟงัและการพูดภาษารสัเซยี 

1 

RS 222 การฟงัและการพูดภาษารสัเซยี 

2 

RS 301 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1

  

RS 302 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2

  

RS 311 การอ่านภาษารสัเซยี 1 

 RS 312 การอ่านภาษารสัเซยี 2 

 RS 315 การเขยีนภาษารสัเซยี 1

          

RS 316 การเขยีนภาษารสัเซยี 2        
RS 318 การอ่านวารสารและหนงัสอืพมิพ์

รสัเซยี              

RS 317 การสนทนาภาษารสัเซยี          

 

RS 401 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 1 

 RS 402 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2 

 RS 411 การแปลภาษารสัเซยีเป็นไทย 1

 RS 412 การแปลภาษารสัเซยีเป็นไทย 2

 RS 414 การแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยี 1 

  RS 416 การแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยี 2
  

หมวดวชิาภาษารสัเซยีปจัจุบนั  

RUS 1001 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 1 

  

RUS 1002 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 2 

  

RUS 2001 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 3 

  

RUS 2002 ภาษารสัเซยีพืน้ฐาน 4  

RUS 2101 การฟงัและการพดูภาษารสัเซยี 1 

RUS 2102 การฟงัและการพดูภาษารสัเซยี 2

 RUS 3001 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 1  

RUS 3002 ภาษารสัเซยีระดบักลาง 2 

 RUS 3101 การอ่านภาษารสัเซยี 1 

  

RUS 3102 การอ่านภาษารสัเซยี 2 

  

RUS 3103 การเขยีนภาษารสัเซยี 1    

RUS 3104 การเขยีนภาษารสัเซยี 2 
RUS 3105 การอ่านวารสารและหนงัสอืพมิพร์สัเซยี        

RUS 3106 การสนทนาภาษารสัเซยี 1 

*RUS 3107 การสนทนาภาษารสัเซยี 2 

 RUS 4001 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 1 

  

RUS 4002 ภาษารสัเซยีระดบัสงู 2 

  

RUS 4101 การแปลภาษารสัเซยีเป็นไทย 1

  

RUS 4102 การแปลภาษารสัเซยีเป็นไทย 2
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RUS 4103 การแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยี 1

  

  RUS 4104 การแปลภาษาไทยเป็นรสัเซยี 2
  

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2550   หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

หมวดวรรณคดรีสัเซยี 
RS 331ประวตัวิรรณคดรีสัเซยี   

RS 431 วรรณคดรีสัเซยีชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

19 

RS 432 วรรณคดรีสัเซยีชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษ

ที ่19 

RS 434 วรรณคดรีสัเซยีชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20 

RS 435วรรณคดรีสัเซยีชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษ

ที ่20     

 

หมวดวรรณคดรีสัเซยี 

RUS 3501 ประวตัวิรรณคดรีสัเซยี 

**RUS 4501 วรรณคดรีสัเซยีชว่งตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 

RUS 4502 วรรณคดรีสัเซยีชว่งปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 

RUS 4503 วรรณคดรีสัเซยีชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษ

ที ่20  

RUS 4504 วรรณคดรีสัเซยีชว่งปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่20  

*RUS 4505 วรรณคดรีสัเซยีปจัจบุนั 

    

 

หมวดอารยธรรมรสัเซยี 

RS 351 ภาษากบัวฒันธรรมรสัเซยี  

 RS 353 บทอ่านเกีย่วกบัศลิปะของประเทศ

รสัเซยี 

RS 355 บทอ่านเกี่ยวกบัประเทศรสัเซยีใน

ปจัจบุนั 

 RS 357 บทอ่านเกีย่วกบัคตชินรสัเซยี 

  

RS 359 บทอ่านเกีย่วกบัปรชัญารสัเซยี 

หมวดอารยธรรมรสัเซยี  

RUS 3701 ภาษากบัวฒันธรรมรสัเซยี 

  

**RUS 3702 บทอ่านเกีย่วกบัศลิปะของประเทศ

รสัเซยี 

RUS 3703 บทอ่านเกีย่วกบัประเทศรสัเซยีใน

ปจัจบุนั 

RUS 3704 บทอ่านเกี่ยวกบัคตชินรสัเซยี  

 

หมวดวชิาภาษารสัเซยีเฉพาะดา้น 
RS 371 ภาษารสัเซยีธุรกจิ 1   

หมวดวชิาภาษารสัเซยีเฉพาะดา้น 
RUS 3401 ภาษารสัเซยีธุรกจิ 1   



80 

 

 

 

RS 372 ภาษารสัเซยีธุรกจิ 2   

RS 373 ภาษารสัเซยีสาํหรบัมคัคุเทศก ์1  

RS 374 ภาษารสัเซยีสาํหรบัมคัคุเทศก ์2  

RS 375 ภาษารสัเซยีดา้นคอมพวิเตอร ์  

RS 376 ภาษารสัเซยีดา้นการโรงแรม 1  

RS 377 ภาษารสัเซยีดา้นการโรงแรม 2  

RS 378 ภาษารสัเซยีสาํหรบังานเลขานุการ 

RS 379 ภาษารสัเซยีเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

RS 471 ภาษารสัเซยีดา้นนิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์

RS 472 ภาษารสัเซยีดา้นความงามและสขุภาพ 

RS 473 ภาษารสัเซยีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

RS 474 ภาษารสัเซยีดา้นการรกัษาพยาบาล 

RS 475 ภาษารสัเซยีดา้นสือ่สารมวลชน  

 

 

RUS 3402 ภาษารสัเซยีธุรกจิ 2  

  

**RUS 3403 ภาษารสัเซยีสาํหรบัมคัคุเทศก ์1  

**RUS 3404 ภาษารสัเซยีสาํหรบัมคัคุเทศก ์2  

**RUS 3405 ภาษารสัเซยีดา้นคอมพวิเตอร ์  

RUS 3406 ภาษารสัเซยีดา้นการโรงแรม 1  

RUS 3407 ภาษารสัเซยีดา้นการโรงแรม 2  

RUS 3408 ภาษารสัเซยีสาํหรบังานเลขานุการ  

 

RUS 4401 ภาษารสัเซยีดา้นนิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์

RUS 4402  ภาษารสัเซยีดา้นความงามและสขุภาพ

  

RUS 4403 ภาษารสัเซยีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

RUS 4404 ภาษารสัเซยีดา้นการรกัษาพยาบาล

  

RUS 4405 ภาษารสัเซยีดา้นสือ่สารมวลชน  

หมวดภาษาศาสตร ์ 
LI 240 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาศาสตรภ์าษา

รสัเซยี 

LI 243 สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษารสัเซยี 

LI 245 ประวตัไิวยากรณ์รสัเซยี    

LI 246 อรรถศาสตรภ์าษารสัเซยี   

LI 248 การวเิคราะหแ์ละการสรา้งคาํในภาษารสัเซยี  

LI 344 วทิยาหน่วยคาํภาษารสัเซยี  

LI 345 การวเิคราะหว์าทกรรมภาษารสัเซยี 

LI 346 วจันลลีาศาสตรภ์าษารสัเซยี 

LI 442 ปญัหาการฟงัและการพดูภาษารสัเซยี 

LI 444 วากยสมัพนัธภ์าษารสัเซยี  

LI 447 การวเิคราะหเ์ปรยีบต่างภาษารสัเซยีกบั

ภาษาไทย 

หมวดภาษาศาสตร ์ 
**RUS2901ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาศาสตร์

ภาษารสัเซยี 

**RUS 2902 สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษารสัเซยี 

RUS  2903 ประวตัไิวยากรณ์รสัเซยี    

RUS 2904 อรรถศาสตรภ์าษารสัเซยี    

RUS2905การวเิคราะหแ์ละการสรา้งคาํในภาษา

รสัเซยี  

RUS 3901 วทิยาหน่วยคาํภาษารสัเซยี 

  

RUS 3902 การวเิคราะหว์าทกรรมภาษารสัเซยี 

RUS 3903 วจันลลีาศาสตรภ์าษารสัเซยี 

RUS 4901 ปญัหาการฟงัและการพดูภาษา

รสัเซยี  

RUS 4902 วากยสมัพนัธภ์าษารสัเซยี 

  

RUS 4903 การวเิคราะหเ์ปรยีบต่างภาษารสัเซยีกบั

ภาษาไทย 
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ภาคผนวก ค  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้าก

หลกัสตูรสูร่ายวชิา  (Curriculum Mapping) 
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ค. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง   เวนวางหมายถึงไมเก่ียวของ 
หมวดวิชาทัว่ไป 

รายวชิา 1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทางปญัญ  

 

  

 

  

   

 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบ้ืองตน                     

ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจักษณ                     

**BIO 1001 (BI 103)ชีววิทยาเบ้ืองตน                     

CMS 1003 (CM 103)เคมีเบ้ืองตน                     

ECO 1003 (EC 103)เศรษฐศาสตรท่ัวไป                     

GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกาย

สําหรับสุขภาพ 
                    

GAS 2601 (GS 251) กรีฑา 1                     

GAS 2611 (GS 241)  วายนํ้า 1                     

GAS 2701 (GS 271)  ฟุตบอล 1                     

GAS 2711 (GS 281)  บาสเกตบอล 1                     

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบอล 1                     

รายวชิา 1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทางปญัญ  

 

  

 

  

   

 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

GAS 2801(SS 237) การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย                     

GAS 2802 (GS 231)    เกมเบ็ดเตล็ด                     

GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเขาจงัหวะ                     

GAS 3504  (GS 375) ตะกรอ                     

GAS 3601  (GS 341)เทนนิส 1                     

GAS 3801  (GS 343)  ศิลปปองกันตัว                     

GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน                     
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GAS 4804 (GS 440) โยคะ                     

GLY 1003 (GY 103)ธรณีวิทยาเบ้ืองตน                     

HED 1101 (HA 101/HE 101)   การสรางเสริมสุขภาพ

เพ่ือชีวิต 
                    

HIS 1001  (HI 101) อารยธรรมตะวันตก                     

HIS 1002  (HI 102) อารยธรรมตะวันออก                     

HIS 1201  (HI 121) พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                     

INT 1005  (IT 105)   ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                     

LAW 1004 (LW 104)ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย

ท่ัวไป 
                    

รายวชิา 1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทางปญัญ  

 

  

 

  

   

 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

LIS 1001สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา                     

MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน                     

MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ                     

MTH 1003 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                     

PHI 1003 ปรัชญาเบื้องตน                     

*PHY 1001 ฟสิกสเบื้องตน                     

POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตรท่ัวไป                     

PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาท่ัวไป                     

RAM 1000 (RU100) ความรูคูคุณธรรม                     

SCI 1003 (SC 103)วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                     

SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เบื้องตน 
                    

STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องตน                     

 

รายวชิา 1.  คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

  

 

  

  

  

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

TH 1001(TH101) ลกัษณะและการใช้                     
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ภาษาไทย 

TH 1002 (TH 102) ความรูท้ ัว่ไปทาง

วรรณคดไีทย 
                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

หมวดวิชาเอก 

รายวชิา 1.  คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

  

 

  

  

  

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

RUS 1001(RS101)ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1                     

RUS 1002 (RS102)ภาษารสัเซียพ้ืนฐาน 2                     

RUS 2001 (RS201)ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3                     

RUS 2002 (RS202)ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4                     

RUS 2101 (RS221)การฟงและการพูดภาษา
รัสเซีย 1 

                    

RUS 2102 (RS222)การฟงและการพูดภาษา
รัสเซีย 2 

                    

**RUS 2901 (LI240)ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
ภาษาศาสตรภาษารัสเซีย 

                    

**RUS 2902 (LI243)สัทศาสตรและสรวิทยา
ภาษารัสเซีย 
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รายวชิา 1.  คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

  

 

  

  

  

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

RUS 2903 (LI245) ประวัติไวยากรณภาษารสัเซีย                     

RUS 2904 (LI246) อรรถศาสตรภาษารสัเซีย                     

RUS 2905 (LI248) การวิเคราะหและการสรางคําใน
ภาษารสัเซีย 

                    

RUS 3001 (RS301)ภาษารัสเซียระดับกลาง 1                     

RUS 3002 (RS302)ภาษารัสเซียระดับกลาง 2                     

RUS 3101 (RS311)การอานภาษารัสเซีย 1                     

RUS 3102 (RS312)การอานภาษารัสเซีย 2                     

RUS 3103 (RS315)การเขียนภาษารัสเซีย 1                     

RUS 3104(RS316)การเขียนภาษารัสเซีย 2                     

RUS 3105 (RS318) การอานวารสารและ
หนังสือพิมพรัสเซีย   

                    

RUS 3106 (RS321)การสนทนาภาษารัสเซีย 1                     

                     

 
รายวชิา 1.  คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

  

 

  

  

  

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

*RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2                      

RUS 3401 (RS371)ภาษารัสเซียธุรกิจ 1                     

RUS 3402 (RS372)ภาษารัสเซียธุรกิจ 2                     

**RUS 3403 (RS373)ภาษารัสเซียสําหรับ
มัคคุเทศก 1 

                    

**RUS 3404 (RS374)ภาษารัสเซียสําหรับ
มัคคุเทศก 2 

                    

**RUS 3405 (RS375) ภาษารัสเซียดาน
คอมพิวเตอร 

                    

RUS 3406 (RS376) ภาษารัสเซียดานการ                     
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โรงแรม 1 
รายวชิา 1.  คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

2.  ความรู ้ 3.  ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

  

 

  

  

  

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

RUS 3407(RS377) ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 2                     

RUS 3408(RS378) ภาษารัสเซยีสําหรับงาน
เลขานุการ 

                    

RUS 3501 (RS331) ประวัติวรรณคดีรัสเซีย                     

RUS 3701(RS351) ภาษากับวฒันธรรมรัสเซีย                     

**RUS 3702 (RS353) บทอานเก่ียวกับศิลปะของ
ประเทศรัสเซีย 

                    

RUS 3703 (RS355) บทอานเก่ียวกับประเทศ
รัสเซียในปจจุบนั 

                    

RUS 3704 (RS357) บทอานเก่ียวกับคติชนรัสเซีย                     

RUS 3901 (LI344) วิทยาหนวยคําภาษารัสเซีย
  

                    

รายวชิา 

 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญ  
 

  

 

  
  

  

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         

RUS 3902 (LI345) การวิเคราะหวาทกรรมภาษา
รัสเซีย  

                    

RUS 3903 (LI246) วัจนลีลาศาสตรภาษารัสเซีย                     

RUS 4001 (RS401) ภาษารัสเซียระดับสูง 1                     

RUS 4002 (RS402) ภาษารัสเซียระดับสูง 2                     

RUS 4101 (RS411) การแปลภาษารัสเซียเปน
ไทย 1 

                    

RUS 4102 (RS412) การแปลภาษารัสเซียเปน
ไทย 2 

                    

RUS 4103 (RS414) การแปลภาษาไทยเปน
รัสเซีย 1 

                    

**RUS 4104 (RS416) การแปลภาษาไทยเปน                     
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รัสเซีย 2 
RUS 4401 (RS471) ภาษารัสเซียดานนติิศาสตรและรัฐศาสตร                     

รายวชิา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญ  
 

  

 

  
  

  

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         
RUS 4402 (RS472)ภาษารัสเซียดานความงามและ
สุขภาพ 

                    

RUS 4403 (RS473) ภาษารสัเซียดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

                    

RUS 4404 (RS474) ภาษารสัเซียดานการ
รักษาพยาบาล  

                    

RUS 4405 (RS475)ภาษารัสเซียดานสื่อสารมวลชน                     

**RUS 4501 (RS431) วรรณคดีรสัเซียชวงตน
คริสตศตวรรษท่ี 19 

                    

RUS 4502 (RS432) วรรณคดรีัสเซียชวงปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 19 

                    

RUS 4503 (RS434) วรรณคดรีัสเซียชวงตน
คริสตศตวรรษท่ี 20 

                    

RUS 4504 (RS435) วรรณคดรีัสเซียชวงปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 20 

                    

รายวชิา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญ  
 

  

 

  
  

  

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3         
*RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปจจุบัน                      

RUS 4901 (LI442) ปญหาการฟงและการพูด
ภาษารัสเซีย 

                    

RUS 4902 (LI444) วากยสัมพันธภาษารัสเซีย                     

RUS 4903 (LI447) การวิเคราะหเปรียบตาง
ภาษารัสเซียกับภาษาไทย 
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