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รายละเอียดของหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Russian
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซีย)
ชื่อยอ (ไทย):
ศศ.บ. (ภาษารัสเซีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Russian)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.A. (Russian)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษารัสเซีย
5.3. การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ทีส่ ามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ ..................................................
 ความร่วมมือกับหน่ วยงานอื่นๆ
5.5. การให้ ปริ ญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่ ขี อ้ ตกลงความร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ................................
หลักสูตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ............. ปีการศึกษา .....................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 ทีป่ ระชุม ทปม. (ทีป่ รึกษาสภามหาวิทยาลัย) ครัง้ ที่ / วาระที่
ครัง้ ที่ 21/2555 วาระที่ 5.2 เมือ่ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครัง้ ที่ / วาระที่
ครัง้ ที่ 7/2555 วาระที่ 4.19 เมือ่ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมือ่ วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมือ่ วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว า จะได รั บ การเผยแพร ว า เป น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ. 2557
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ครูสอนภาษารัสเซียในระดับโรงเรียน
(2) ผูสอนภาษารัสเซียในสถาบันเอกชน
(3) ลามและนักแปล
(4) มัคคุเทศก
(5) พนักงานบริษัทเอกชนที่ใชภาษารัสเซีย
(6) เจาหนาที่ประจําสถานทูตประเทศที่ใชภาษารัสเซียเปนภาษาหลัก
(7) อาชีพอิสระ
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1.
2.

ชื่อ – สกุล
นางพัชรภี ฐาปโนสถ
นายอาจรณ เชษฐสุมน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

วุฒิ
การศึกษา

นางสมภักดิ์ จันทรสุกรี

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

M.A.

Philology

Moscow State University

รัสเซีย

2525

Ph.D.

Russian language

รัสเซีย

2542

M.A.

Russian and
literature
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
Russian
Language
Russian and
literature

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

รัสเซีย

2532

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

2528

Russian Peoples Friendship
University
The Patrice Lumumba Peoples
Friendship University

รัสเซีย

2538

รัสเซีย

2534

ร.บ.

3.

สาขาวิชา

Ph.D.
M.A.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทําการคณะมนุษยศาสตรและอาคารเรียนรวมอื่นๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมากและ
วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์สุวรรณนภาศรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวิเคราะห
หลักสูตร)
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในดานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และการขยายตลาดเศรษฐกิจใหมไปยังรัสเซียและประเทศในเครือรัฐอิสระ โดยจะยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถปรับตัวเขากับงานที่จะเกิดขึ้นใหมตลอดชีวิต
รวมทั้งสรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน โดยใน
ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลกตางมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สัมพันธกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประกอบธุรกิจ การทองเที่ยว และการคาหลายประเภท ตองอาศัยภาษาตางประเทศเปนหลัก ซึ่งภาษารัสเซียนับเปน
ภาษาสําคัญที่มีบทบาทอยางสูงในทวีปยุโรปทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอันทันสมัยหลายรูปแบบ
นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังสอดคลองกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพของอาเซียนเพื่อแขงขันกับภูมิภาคอื่น ในรูป
ของการรวมกลุมประชาคมอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงตองตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาตางประเทศและปรับแผนการพัฒนาความรูดานภาษารัสเซียใหสอดคลองกัน
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมดานการแสดง ดนตรี ศิลปะตางๆ
อาหาร วิถีชีวิตของชุมชนรัสเซียในประเทศไทย
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมและวัฒนธรรม ของ
ผูคนทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ภาษารัสเซียมีบทบาทสําคัญในสหภาพยุโรป
ซึ่งปจจุบันเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา นวดแผนไทย พืชสมุนไพร
อาหารและผลิตภัณฑธรรมชาติ จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะ
เปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเปดโลกทัศนและยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดโดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ
12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของสังคม เพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจการคา การลงทุน ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ โดยผลิตบุคลากรที่มีความรูภาษารัสเซียใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีใน
หนวยงานและองคกรตางๆ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับงานที่เกี่ยวของได รวมทั้งเขาใจถึง
ผลกระทบของความไดเปรียบและเสียเปรียบในการใชภาษาในการเปดตลาดเสรีทางการคาในอนาคต โดยตอง
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศและสถานการณของประชาคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียม
ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 มีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองทบทวนหลักสูตรเดิมและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณดังกลาว โดยพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาคม
ภายในประเทศและประชาคมโลก และตองสอดคลองกับปรัชญาปณิธานและความเปนมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผูเรียนจํานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสูตร เพื่อผูเรียนหลากหลายอาชีพ
ที่อยูในวัย และฐานะตางๆ กัน มีสภาพทางสังคมตางกัน และใหการดําเนินการของหลักสูตรและการเรียนการสอนมี
การจัดการที่ยืดหยุนแตมีความหลากหลาย มุงเนนการกระจายโอกาส เพื่อกลุมคนที่ดอยโอกาส เพื่อการพัฒนาบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ กอปรดวยความรูคูคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาและรับใชสังคมทุกระดับชั้นตอไป
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อให
บริการ)ของสถาบันมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
INT 1005
MTH 1003 STA 1003
AGR 1003
**BIO 1001
GLY 1003
MET 1003
*PHY 1001 SCI 1003
ART 1003
HIS 1001
HIS 1002
HIS 1201
LIS 1001
PHI 1003
GAS 2802
GAS 2803
GAS 2611
GAS 2601
GAS 2701
GAS 2721
GAS 3601
GAS 3801
GAS 3504
GAS 4804
GAS 2801
HED 1101
LAW 1004
POL 1100
ECO 1003
SOC 1003
THA 1001
THA 1002

CMS 1003
MSA 1003
GAS1001
GAS 2711
GAS4605
PSY1001

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นทีต่ องมาเรียน
RUS 1001 (RS101) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1,
RUS 1002 (RS102) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2,
RUS 2001 (RS201) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3,
RUS 2002 (RS202) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4,
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเพื่อใหไดเนื้อหา
ความรูและทักษะภาษารัสเซีย ตลอดจนวัฒนธรรมรัสเซียตามความตองการของหลักสูตร
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูใชบัณฑิตรวมกันกับ ผูสอนรายวิช าที่ส อนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเงื่อนไขการเรียนรูและทักษะเปนระยะ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.1.1 สาขาวิชาภาษารัสเซีย สงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย เนนทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.1.2 สาขาวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพและดํารงตนใหเปน
ประโยชนตอประเทศชาติได
1.1.3 สาขาวิชานี้จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.1.4 สาขาวิชานี้มุงเนนผลิตบัณฑิตที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอ
สังคม พรอมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยางกาวทันยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันไรพรมแดน 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 สาขาวิชาภาษารัสเซียที่ใชอยูเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd)
ขึ้น จึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังกลาว
1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.4.1 เพื่อเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจาของภาษา
1.4.2 เพื่อเตรียมนักศึกษาที่มีความรูความสามารถในหมวดทักษะภาษารัสเซีย ภาษารัสเซียเฉพาะดาน
ภาษาศาสตร วรรณคดีและวัฒนธรรมรัสเซีย
1.4.3 เพื่อเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทางวิชาการในการศึกษาภาษารัสเซียระดับที่สูงขึ้นตอไปได
1.4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการใชภาษารัสเซียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
- พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยบนพื้นฐาน - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย เปน
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กําหนด
หลักสูตรที่มีรูปแบบสอดคลองกับ
หลักสูตร
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หลักสูตรสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
กับความตองการของธุรกิจ และ ตองการของสังคมและตลาดงานในสวนที่
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
เกี่ยวของกับความรูและทักษะของบัณฑิต

- หลักสูตรที่ปรับปรุงแลว

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- การประเมินผลหลักสูตรจาก
หนวยงานภายในและ
ภายนอก
3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด า นการเรี ย นการ - ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี สอนให ทํา งานบริ ก ารวิ ช าการแก อ งค ก ร อาจารยในหลักสูตร
- รายละเอี ย ดของรายวิ ช าที่ มี
ประสบการณจากการนําความรู ภายนอก
การปรับปรุงแลว
ไปปฎิบัติงานจริง
- วิเคราะหรายละเอียดเนื้อหาของ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการสอน สื่อที่ใชใน - รายงานการใช สื่ อ การสอนที่
การเรียนการสอน และปรับปรุงวิธีการ
ทั น ส มั ย แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ประเมินผล
รายวิชานั้นๆ
- การฝกอบรมในสวนที่เกี่ยวกับ
การวัดผล
4. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สนั บ สนุ น อาจารย ใ ห ไ ด รั บ การเพิ่ ม พู น - จํ า นวนอาจารย ที่ ไ ด เ พิ่ ม พู น
สอน ใชสื่อและวิธีการสอนที่มี
ความรูและประสบการณ โดยใหเขาศึกษา ความรู แ ละเลื่ อ นตํ า แหน ง ทาง
คุณภาพและเหมาะสมตรง
ดูงาน ประชุมอบรมสัมมนาทั้งในระดับชาติ วิชาการ
เปาหมายของหลักสูตร
และนานาชาติ สนับสนุนโดยการหาแหลง - จํานวนครั้งในการฝกอบรมและ
เงิ น อุดหนุน วิจัย สนับ สนุน เครื่องมือวิจัย ทําวิจัย
และการตีพิ ม พง านวิจั ย เพื่อ เผยแพร ต อ - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติในแตละป
นักวิชาการและสาธารณชน
หมวดที่ 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
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ขอ5 และขอ 6 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ขอ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรไมเพียงพอ ขาดทักษะและความ
สามารถการใชภาษาตางประเทศและไมคุนเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษา
นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาควรมีความรูพื้นฐานทางภาษา กรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับพื้นฐาน
ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรียนการสอน
- มีอาจารยใหคําปรึกษา โดยมีชั่วโมงใหคําปรึกษาตามที่ประกาศไวที่ภาควิชา
- มีหนวยแนะแนว
- จัดทําคูมือแนะนําการเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2555

40
40
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558

45
35
80
-

50
40
30
120
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการงบประมาณ
จํานวนเงิน
2555
2556
2557
คาตอบแทน
500,000
525,000
550,000

55
45
35
25
160
25

2558
575,000

2559

60
30
40
30
160
30

2559
600,000
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คาใชสอย
คาวัสดุ
คาครุภัณฑ
รวม

20,000
40,000
50,000
610,000

20,000
40,000
100,000
685,000

20,000
40,000
100,000
710,000

20,000
40,000
100,000
735,000

20,000
40,000
100,000
760,000

2.6.2 คาใชจายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 18,000 บาทตอคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบตลาดวิชา มีชนั ้ เรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 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 แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป
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
หลักที่ 1 - 3
เปนตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา RUS
หลักที่ 4
เปนตัวเลข
สื่อถึงชั้นปของวิชา (วิชาชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เปนตัวเลข
สื่อถึงกลุมวิชายอย (หรือหมวดวิชา)

3
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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)
หลักที่ 6 - 7
เปนตัวเลข
สื่อถึงลําดับของวิชา
3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
รายวิชาในหมวดตางๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปดใหมในหลักสูตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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) คณิตศาสตรพื้นฐาน
3
STA 1003 (ST 103)
สถิติเบื้องตน
3
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเปนวิชาพื้นฐานได
(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)
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
3
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นับเปนวิชาพื้นฐานได
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจักษณ
MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษณ
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก

หนวยกิต
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา

2
3
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HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
LIS 1001 (IS 101)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการคนควา
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องตน
GAS…/HED
พลศึกษา
ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ที่นับเปนวิชาพื้นฐานได
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) การสรางเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
LAW 1004 (LW 104) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตรทั่วไป
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตรทั่วไป
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทั่วไป
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน

3
2
3
2
1 กระบวน

หนวยกิต
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา

3

3

4) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซียต้องเรียน 4 กระบวนวิชา (กระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต) ดังนี้
RUS 1001 (RS101) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1, RUS 1002 (RS102) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2,
RUS 2001 (RS201) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3, RUS 2002 (RS202) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4,
5) กลุมวิชาภาษาไทย 6 หนวยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย
THA 1002 (TH 102) ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย

หนวยกิต
3
3

13
ข. หมวดวิชาเอก
ข.1 วิชาเอกบังคับ
30 หนวยกิต
RUS 2101 (RS 221) การฟงและการพูดภาษารัสเซีย 1
RUS 3001(RS 301) ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS 3002(RS 302) ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RUS 3101 (RS 311) การอานภาษารัสเซีย 1
RUS 3103 (RS 315) การเขียนภาษารัสเซีย 1
RUS 3501 (RS 331) ประวัติวรรณคดีรัสเซีย

63

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา

RUS 3701 (RS 351) ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
**RUS 4001 (RS 401) ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RUS 4002 (RS402)
ภาษารัสเซียระดับสูง 2
**RUS 2901 (LI 240)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรภาษารัสเซีย
**RUS 2902 (LI 243)
RUS 3901 (LI 344)
RUS 4902 (LI 444)

สัทศาสตรและสรวิทยาภาษารัสเซีย
วิทยาหนวยคําภาษารัสเซีย
วากยสัมพันธภาษารัสเซีย

3
3
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา

3

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3

ข.2 วิชาเอกเลือก
33 หนวยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซียเลือกเรียนกระบวนวิชาตางๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร
โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได ไมนอยกวา 33 หนวยกิต ทั้งนี้จะตองเปนกระบวนวิชา
รหัส 3000 ขึ้นไปไมนอยกวา 15 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
RUS 2102 การฟงและการพูดภาษารัสเซีย 2
(RS222)
RUS 2903 ประวัติไวยากรณภาษารัสเซีย
(LI245)
RUS 2904 อรรถศาสตรภาษารัสเซีย
(LI246)
RUS 2905 การวิเคราะหและการสรางคําในภาษารัสเซีย
(LI248)
RUS 3102 การอานภาษารัสเซีย 2
(RS312)
RUS 3104 การเขียนภาษารัสเซีย 2
(RS316)

33 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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RUS 3105
(RS318)
RUS 3106
(RS321)
*RUS 3107
RUS 3401
(RS371)
RUS 3402
(RS372)
**RUS3403
(RS373)
**RUS3404
(RS374)
**RUS3405
(RS375)
RUS 3406
(RS376)
RUS 3407
(RS377)
RUS 3408
(RS378)
**RUS3702
(RS353)
RUS 3703
(RS355)

การอานวารสารและหนังสือพิมพรัสเซีย

3(2-2-5)

การสนทนาภาษารัสเซีย 1

3(2-2-5)

การสนทนาภาษารัสเซีย 2
ภาษารัสเซียธุรกิจ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาษารัสเซียธุรกิจ 2

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 2

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานคอมพิวเตอร

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 1

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 2

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียสําหรับงานเลขานุการ

3(2-2-5)

บทอานเกี่ยวกับศิลปะของประเทศรัสเซีย

3(3-0-6)

บทอานเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปจจุบัน

3(3-0-6)

RUS 3704
(RS357)
RUS 3902
(LI345)
RUS 3903
(LI346)
RUS 4101
(RS411)
RUS 4102
(RS412)
RUS 4103
(RS414)

บทอานเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย

3(3-0-6)

การวิเคราะหวาทกรรมภาษารัสเซีย

3(3-0-6)

วัจนลีลาศาสตรภาษารัสเซีย

3(3-0-6)

การแปลภาษารัสเซียเปนไทย 1

3(2-2-5)

การแปลภาษารัสเซียเปนไทย 2

3(2-2-5)

การแปลภาษาไทยเปนรัสเซีย 1

3(2-2-5)
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**RUS4104
(RS416)
RUS 4401
(RS471)
RUS 4402
(RS472)
RUS 4403
(RS473)
RUS 4404
(RS474)
RUS 4405
(RS475)
**RUS4501
(RS431)
RUS 4502
(RS432)
RUS 4503
(RS434)
RUS 4504
(RS435)
*RUS 4505
RUS 4901
(LI442)
RUS 4903
(LI447)
ค. หมวดวิชาโท

การแปลภาษาไทยเปนรัสเซีย 2

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานความงามและสุขภาพ

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานการรักษาพยาบาล

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียดานสื่อสารมวลชน

3(2-2-5)

วรรณคดีรัสเซียชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19

3(3-0-6)

วรรณคดีรัสเซียชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19

3(3-0-6)

วรรณคดีรัสเซียชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20

3(3-0-6)

วรรณคดีรัสเซียชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20

3(3-0-6)

วรรณคดีรัสเซียปจจุบัน
ปญหาการฟงและการพูดภาษารัสเซีย

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

การวิเคราะหเปรียบตางภาษารัสเซียกับภาษาไทย

3(3-0-6)

24 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรที่ไมซ้ํากับวิชาเอก หรือจะเลือกเรียนวิชาโท
ในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได ตามกฎเกณฑดังนี้
(1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ
(2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามกฎเกณฑวิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณี
ที่กฎเกณฑวิชาโทในคณะดังกลาวมีจํานวนหนวยกิตไมถึง 24 หนวยกิต ใหเปนสิทธิของนักศึกษา
ที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หนวยกิต
(3) สําหรับคณะที่ไมมีกฎเกณฑวิชาโทเพื่อนักศึกษาตางคณะ ใหถือกฎเกณฑวิชาโทของ
คณะมนุษยศาสตรเปนหลัก
(4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาโทจะตองไมซ้ํากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
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รายละเอียดอื่นๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวของนั้น
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ 1) หรือ ขอ 2) ขอใดขอหนึ่งเทานั้น ดังนี้
1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไมซ้ํากับกระบวน
วิชาที่เรียนเปนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หากเรียน
กระบวนวิชาคูซ้ํา คณะมนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตใหเพียงกระบวนวิชาเดียว
2) RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต แทนหมวดวิชาเลือก
เสรีและเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไมซ้ํากับกระบวนวิชาที่เรียน
เปนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3.1.5 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา
HIS 1001
HIS 1002
LIS 1001
PHI 1003
RAM 1000
SOC 1003
THA 1001
RUS1001

ART 1003
MSA 1003
ECO 1003
LAW 1004
PSY 1001
POL 1100
HIS 1201
THA 1002

ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
อารยธรรมตะวันออก
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการคนควา
ปรัชญาเบื้องตน
ความรูคูคุณธรรม (บังคับไมนับหนวยกิต)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
ลักษณะและการใชภาษาไทย
ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ศิลปวิจักษณ
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
ดนตรีวิจักษณ
เศรษฐศาสตรทั่วไป
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
จิตวิทยาทั่วไป
รัฐศาสตรทั่วไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย

3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
(3) หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
รวม 17 หนวยกิต

2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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……………..

คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร

GAS 1001
GAS 2601
GAS 2611
GAS 2701
GAS 2711
GAS 2721
GAS 2801
GAS 2802
GAS 2803
GAS 3504
GAS 3601
GAS 3801
GAS 4605
GAS 4804
HED 1101
RUS1002

กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ
กรีฑา 1
วายน้ํา 1
ฟุตบอล 1
บาสเกตบอล 1
วอลเลยบอล 1
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
เกมเบ็ดเตล็ด
กิจกรรมเขาจังหวะ
ตะกรอ
เทนนิส 1
ศิลปปองกันตัว
แบดมินตัน
โยคะ
การสรางเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

3 หนวยกิต

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
2 หนวยกิต

3 หนวยกิต
รวม 19 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

RUS2001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3
3 หนวยกิต
RUS2101 การฟงและการพูดภาษารัสเซีย 1
3 หนวยกิต
**RUS2901 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรภาษารัสเซีย
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต
**RUS2902 สัทศาสตรและสรวิทยาภาษารัสเซีย
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม 18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

RUS2002
RUS3901

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4
วิทยาหนวยคําภาษารัสเซีย

3 หนวยกิต
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RUS4902 วากยสัมพันธภาษารัสเซีย
วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา

RUS3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS3101 การอานภาษารัสเซีย 1
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

RUS3002 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RUS3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา

**RUS4001 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RUS3501 ประวัติวรรณคดีรัสเซีย
RUS3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
……. วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
…… วิชาโท 2 กระบวนวิชา

3 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต

รวม
ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

3 หนวยกิต

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

RUS4002 ภาษารัสเซียระดับสูง 2
…… วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรือ
RAM3000 สหกิจศึกษาและวิชาเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต

3 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
18 หนวยกิต
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3.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1.
2.

ชื่อ – สกุล
นางพัชรภี ฐาปโนสถ
นายอาจรณ เชษฐสุมน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

อาจารย

M.A.

Philology

Moscow State University

Russia

2525

Ph.D.

Russian language

ศ.บ.

Russian and
literature
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
Russian
Language
Russian and
literature
Russian as a
foreigner
รัสเซียศึกษา

Russia
Russia
ไทย

2542

M.A.

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

Ph.D.

Philology

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

ร.บ.

3.
4.

5.

นางสมภักดิ์ จันทรสุกรี

นางสาวศรีวรา ผาสุขดี

Ms.Liudmila
Ivanovna

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.
อาจารย

อาจารย

Ph.D.
M.A.
M.A.

(เกียรติ
นิยมอันดับ
1)

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Russian Peoples Friendship University
The Patrice Lumumba Peoples
Friendship University
Ural State University , Yekaterinburg ,
Russian Federation
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Irkutsk State University

ปที่สําเร็จ
การศึก
ษา

2532
2528

Russia
Russia

2538

Russia

2554

ไทย

2551

รัสเซีย

2521

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2534

3.3 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

1.
2.

ชื่อ – สกุล
นางพัชรภี ฐาปโนสถ
นายอาจรณ เชษฐสุมน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

วุฒิ
การศึกษา

4.
5.

นางสมภักดิ์ จันทรสุกรี

นางสาวศรีวรา ผาสุขดี

Ms.Liudmila

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.
อาจารย

อาจารย

สถานศึกษา

M.A.

Philology

Moscow State University

Russia

2525

Ph.D.

Russian language

ศ.บ.

Russian and
literature
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
Russian
Language
Russian and
literature
Russian as a
foreigner
รัสเซียศึกษา

Russia
Russia
ไทย

2542

M.A.

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

Ph.D.

Philology

ร.บ.

3.

สาขาวิชา

Ph.D.
M.A.
M.A.

(เกียรตินิยม
อันดับ1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2532
2528

Russian Peoples Friendship
University
The Patrice Lumumba Peoples
Friendship University
Ural State University , Yekaterinburg
, Russian Federation
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Russia ย

2538

Russia

2534

Russia

2554

ไทย

2551

Irkutsk State University

รัสเซีย

2521

20
Ivanovna

3.4 อาจารยพิเศษ
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์

ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ ํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ัยในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา

ในการสอน มีการสอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา อาทิ การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับโอกาสและวัย มารยาท
ทางสังคมทัง้ สังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอื่น การสื่อสารโดยใช้
ภาษา นํ้าเสียงและท่าทางทีด่ มี มี ารยาท และเหมาะสม ตลอดจน
การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี
มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาได้ทาํ งานทัง้ ในระดับบุคคลเพื่อแสดง
วินยั และความรับผิดชอบต่อตนเอง และทํารายงานกลุ่มทีเ่ ป็ นทัง้
หัวหน้ากลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึกการเป็ นผูน้ ําทีร่ บั ผิดชอบและมี
ความสามารถ และเป็ นผูต้ ามทีด่ แี ละมีวนิ ยั เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม การเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รว่ มอภิปราย
ซักถาม ตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความ
เข้าใจและความมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ให้ความรูแ้ ละสอดแทรกกฎ เกณฑ์ และข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การศึกษาเนื้อหานัน้ ๆ เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ต่อสังคม ในขณะประกอบอาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะที่ตองพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
(1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
(4) บทบาทสมมติ
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) สงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
(2) มีการอางอิงเอกสารที่ไดมาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม
(3) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
(4) ประเมินผลการทํารายงานที่มอบหมายความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1 คุณลักษณะที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา
(3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งการนําไปประยุกตใช
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในวิชาอยางตอเนื่อง
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ไดแกบรรยายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การอภิปรายกลุม
การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาและมอบหมายใหคนควาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ
โดยนํามาสรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใชปญหาและโครงงาน ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
(2) ประเมินจากการนําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
(3) ประเมินจากรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา
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(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.1 คุณลักษณะที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา
อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถตีความและประเมินขอมูลเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนา
(1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษาและฝกฝนทักษะการสื่อสารทั้ง การฟง การพูด การอาน และการเขียน
(2) การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
(3) อภิปรายกลุม
(4) วิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ประเมินโดยใชแบบทดสอบปลายภาค
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ
ตลอดจนคนที่มาจากตางวัฒนธรรม ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา
(1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
(2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ทํางานเปนกลุม
(3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
(2) มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล
(3) การนําเสนอรายงาน
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) ประเมินตนเองและเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
(2) รายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
(3) รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.5. การพั ฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเ คราะหเ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

23
2.5.1 คุณลักษณะที่ตองพัฒนา
(1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การอานและการฟง
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและคัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถนําเสนอขอมูลโดยเลือกใชสื่อที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนา
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงาน
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) การทํารายงานและนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
(3) ทดสอบทักษะในการสื่อสาร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(2) ดานความรู
(3) ดานทักษะทางปญญา
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบุวา

•

หมายถึงความรับผิดชอบหลัก
หมายถึงเปนความรับผิดชอบรอง
เวนวาง หมายถึงไมเกี่ยวของ
และแสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก ค

มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
พัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ทํางานเปนกลุม

3
สามารถตีความและประเมินขอมูลเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค

สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

ความรับผิดชอบรอง

สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา

คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ

O

สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2.ความรู

รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในวิชาอยางตอเนื่อง

● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งการนําไป
ประยุกตใช

สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหา

มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต

รายวิชา
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สาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะมนุษยศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curricu
3. ทักษะทางปญญา
เวนวางหมายถึง ไมเกี่ยว
4.ทักษะความส
ระหวางบุค
และความรับผ

4
1
2
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี ําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
(2) สามารถวิเคราะห์ปญั หา เข้าใจ รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒ
ั นาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมทัง้ การ
นําไปประยุกต์ใช้
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญในวิชาอย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นปญั หา
(3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถตีความและประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
(2) พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม ทํางานเป็ นกลุ่ม
(3) พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วน
ตามกําหนดเวลา
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทัง้ การพูด การเขียน การอ่านและการฟงั
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4) สามารถนํ าเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้ส่อื ทีเ่ หมาะสม
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ
การให้คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ ์ของงานทีม่ อบหมายให้
นักศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้องทําความเข้าใจตรงกันทัง้ สถาบัน และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์ ซึง่ ผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
การทวนสอบในระดับ หลัก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมีร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ทีท่ ําอย่างต่อเนื่องและนํ าผลวิจยั ทีไ่ ด้ยอ้ นกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่ วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นทีจ่ บการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมันใจของบั
่
ณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
นัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัตดิ า้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ งู ขึน้ ในสถานศึกษานัน้ ๆ
(5) การประเมิน จากบัณ ฑิต ที่ไ ปประกอบอาชีพ ในแง่ข องความพร้อ มและความรู้จ าก
สาขาวิชาทีเ่ รียน รวมทัง้ สาขาอื่น ๆ ทีก่ ําหนดในหลักสูตร ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้
ด้วย
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(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทีม่ าประเมินหลักสูตร หรือ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึก ษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้ องนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วจิ ยั ในแนว
คอมพิวเตอร์ศกึ ษาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์ก รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกีย่ วกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ
รายละเอียดของ
หลักสูตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํ า/ระบบพีเ่ ลีย้ งโดยอาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธกี าร
ประเมินผล ของอาจารย์ผมู้ ปี ระสบการณ์
1.3 จัดเตรียมคู่มอื อาจารย์และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านให้อาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาทีไ่ ม่ใช่วจิ ยั ในแนว
คอมพิวเตอร์ศึกษาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการสอนและการ
ประเมินผลการ
เรียนรูข้ องนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุ นให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการผลิตสื่อการสอน
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2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน
2.2. การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษารัสเซีย
(3) ส่งเสริมการทําวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอ
ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิม่ พูนคุณวุฒ ิ
2.2.3 สนับสนุ นทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และวิจยั
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.1. การบริหารหลักสูตร
1.1.1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหน้าทีพ่ ฒ
ั นา/
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1.2. มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี
ฝา่ ยวิชาการ ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ
โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ ํากับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ใิ ห้แก่
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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เป้ าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็ นผูน้ ํ า
ในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ทางด้านภาษารัสเซีย
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝร่ ู้ มีแนวทางการเรียน
ทีส่ ร้างทัง้ ความรู้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ทีท่ นั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มคี ุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ

การดําเนิ นการ
1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านภาษารัสเซียในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มที งั ้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให้
นักศึกษาได้ศกึ ษาความรูท้ ท่ี นั สมัยด้วย
ตนเอง
4. จัดให้มผี สู้ นับสนุนการเรียนรู้ และหรือ
ผูช้ ่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษาเกิด
ความใฝร่ ู้
5. กําหนดให้อาจารย์ทส่ี อนมีคุณวุฒไิ ม่ต่าํ
กว่าปริญญาโทหรือหรือเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์หลายปีมจี าํ นวนคณาจารย์
ประจําไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุ นให้อาจารย์ผสู้ อนเป็นผูน้ ํา
ในทางวิชาการ และหรือ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางวิชาชีพด้านภาษารัสเซียหรือในด้านที่
เกีย่ วข้อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้
ในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือวิจยั
งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็ นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ

การประเมิ นผล
-หลักสูตรทีส่ ามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานทีก่ ําหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านภาษารัสเซีย มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนทีม่ ภี าคปฏิบตั ิ
และวิชาเรียนทีม่ แี นวทางให้
นักศึกษาได้ศกึ ษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา ประวัตอิ าจารย์ดา้ นคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์
- จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุ นการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุ นการเรียนรู้
-ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผสู้ อน และการสนับสนุ น
การเรียนรูข้ องผูส้ นับสนุ นการ
เรียนรู้ โดยนักศึกษา
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ
ทุก 2 ปี
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทุก ๆ 4 ปี
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ ําเร็จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี
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10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา
1.2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
1.2.1. การบริหารงบประมาณ
ใช้ง บประมาณของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละของมหาวิท ยาลัยรามคํ าแหง คณะจัด สรร
งบประมาณประจําปี ทัง้ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ ตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอนใน
ชัน้ เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา
1.2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
คณะมีค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สือ ตํ า รา และการสืบ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมีสํ า นั ก
หอสมุดกลางที่มหี นังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สบื ค้น
ส่วนระดับคณะก็มหี นังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ทใ่ี ช้สนับสนุ นการจัดการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง
1.2.2.1 อาคารทีท่ ําการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอื่นๆ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงและวิทยาเขตปจั ฉิมสวัสดิ ์ – สุวรรณนภาศรี
1.2.2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
1.2.2.3 แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุ ษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และอื่น ๆ
1.2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม (รวมทัง้ จัดทําตําราทีใ่ ช้ในการเรียน
การสอน )
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตําราและวารสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนัน้ อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ทีจ่ าํ เป็ น นอกจากนี้อาจารย์พเิ ศษทีเ่ ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็
มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้ อ งจัด สื่อ การสอนอื่น เพื่อ ใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่อ งมัล ติม ีเ ดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครือ่ งฉายสไลด์ เป็ นต้น
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1.2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่อ
การสอน หนังสือ ตํารา ระบบการสืบค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทัง้ มีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าทีป่ ระจําห้องสมุดของคณะ ซึง่
จะประสานงานการจัด ซื้อ จัด หาหนั ง สือ เพื่อ เข้า หอสมุ ด กลาง และทํา หน้ า ที่ป ระเมิน ความ
พอเพีย งของหนัง สือ ตํารา นอกจากนี้ มเี จ้า หน้ าที่ ด้านโสตทัศ นู ปกรณ์ ซึ่ง จะอํ านวยความ
สะดวกในการใช้ส่อื ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่อื ของ
อาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดให้มหี อ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุ นทัง้
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดให้มหี อ้ งเรียนมัลติมเี ดีย ทีม่ คี วาม  รวบรวมจัดทําสถิตจิ าํ นวน
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ใน
เครือ่ งมืออุปกรณ์ ต่อหัว
การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง
นักศึกษา ชัวโมงการใช้
่
งาน
สื่อสําหรับการทบทวนการเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร และเครือ่ งมือ
2.จัดเตรียมห้องปฏิบตั กิ ารทดลองทีม่ ี
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
เครือ่ งมือทันสมัยและเป็ นเครือ่ งมือ
หัวนักศึกษา
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นกั ศึกษา  สถิตขิ องจํานวนหนังสือตํารา
สามารถฝึกปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
และสื่อดิจทิ ลั ทีม่ ใี ห้บริการ และ
การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
สถิตกิ ารใช้งานหนังสือตํารา สื่อ
ดิจทิ ลั
 ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูแ้ ละ
การปฏิบตั กิ าร

1.3. การบริหารคณาจารย์
- การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปในสาขาภาษาและวรรณคดีรสั เซีย ภาษาศาสตร์
ภาษารัสเซีย ภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
- การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
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เพื่อ เตรียมไว้สําหรับ การปรับปรุง หลัก สูต ร ตลอดจนปรึก ษาหารือ แนวทางที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สร้างความ
เข้าใจในระเบียบปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวกับการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจําหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลัก สูต ร และผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสีย โดยจัด ให้มกี ารประชุ มสัมมนา เพื่อ
นําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
- การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พเิ ศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบตั มิ าให้กบั นักศึกษา ดังนัน้ คณะกําหนดนโยบายว่ากึง่ หนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้อง
มีการเชิญอาจารย์พเิ ศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้ อยวิชาละ3 ชัวโมงและอาจารย์
่
พเิ ศษ
นัน้ ไม่ว่าจะสอนทัง้ รายวิชาหรือบางชัวโมงจะต้
่
องเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง หรือมีวุฒกิ ารศึกษา
อย่างตํ่าปริญญาโท
1.3.1. มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชีย่ วชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ
1.3.2. คณาจารย์ทไ่ี ด้รบั เชิญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา
ในหลักสูตร โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1.4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุ นเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
และคุณวุฒใิ ห้เป็ นไปตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
1.4.2. การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้ส่อื การสอนได้อย่างสะดวก ซึง่ จําเป็ นต้องให้มกี ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น
การเตรียมห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ในวิชาทีม่ กี ารฝึกปฏิบตั ิ
1.4.2.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละการบริหารอย่างสมํ่าเสมอ
1.4.2.2 สนับสนุ นให้บุคลากรได้รว่ มงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ
และ โครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
1.5.1. การให้คาํ ปรึกษาด้านวิ ชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
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คณะฯ มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีม่ ี
ปญั หาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุก
คนจะต้องทําหน้าทีอ่ าจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัวโมง
่
ให้คําปรึก ษา เพื่อ ให้นัก ศึก ษาเข้าปรึก ษาได้ นอกจากนี้ ต้อ งมีท่ปี รึก ษากิจกรรมเพื่อ ให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
1.5.1.1 มีอาจารย์ทป่ี รึกษา ทําหน้าทีส่ ่งเสริม สนับสนุ น ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและ
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรือขอคําปรึกษา
1.5.1.2 จัดระบบแนะแนวเกีย่ วกับการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน
1.5.2. การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณีทน่ี กั ศึกษามีความสงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจ่ ะยื่นคําร้อง
ขอดูก ระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธ ีการประเมินของอาจารย์ในแต่ ล ะ
รายวิชาได้
กรณีทน่ี ักศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้องขอ
ทราบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
สําหรับความต้องการกําลังคนด้านสาขาวิชาภาษารัสเซียนัน้ คาดว่าจะมีความต้องการ
กําลังคนด้านสาขาวิชานี้มาก ทัง้ นี้ คณะฯ โดยความร่ว มมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจ
ความต้ อ งการแรงงานและความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต เพื่อ นํ า ข้อ มูล มาใช้ป ระกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
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3. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดํ า เนิ น การบรรลุ ต ามเป้ าหมายตัว บ่ ง ชี้ท ัง้ หมดอยู่ใ นเกณฑ์ดีต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี
การศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละ
ปี
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปีทส่ี อดคล้องกับตัวบ่งชีข้ องการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ร่วมประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่ อดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้
ครบทุกรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิน้ สุดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ทีก่ าํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลการประเมิน
การดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี ทแ่ี ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่

2555

2556

2557

2558

2559

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

-

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

-

-

-

×

×

-

-

-

-

×
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เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ งั คับ (ข้อที)่
จํานวนตัวบ่งชีต้ อ้ งผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

หมวดที่ 8. การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2. การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูส้ อน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
โดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา
บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย
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หลักสูตรวิ ชาโทภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
---------------------------1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิชาโทภาษารัสเซีย
A Minor Program in Russian
2. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง
3.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาษารัสเซียเป็ นหนึ่งในจํานวน 10 ภาษาราชการของสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่
ผูใ้ ช้มากกว่า 250 ล้านคน ทัง้ ในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศอดีตสมาชิกสหภาพ
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต นอกจากนี้ในประเทศต่าง ๆ เกือบ 80 ประเทศทัวโลกมี
่
การเรียน
การสอนภาษารัสเซียในสถาบันการศึกษา
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูต การต่างประเทศ การค้า การท่องเทีย่ วและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศต่ างๆ เหล่านี้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ความต้องการบุคลากรที่ม ี
ความสามารถด้านภาษารัสเซียในตลาดแรงงานทัง้ ในภาครัฐและเอกชนจึงมีเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆแต่
ทว่ า การศึก ษาภาษารัส เซีย ในประเทศไทยยังอยู่ใ นวงจํา กัดมาก จํานวนบัณ ฑิต ที่ม ีค วามรู้
ความสามารถพอทีจ่ ะนําภาษาทีต่ นเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพยังมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตระหนักถึงความสําคัญทีจ่ ะจัดหลักสูตรและเปิดสอนวิชาภาษา
รัสเซียเป็ นวิชาเอกและวิชาโท เพื่อให้นกั ศึกษาในสาขาวิชานี้มคี วามรู้ ความสามารถและมีทกั ษะ
ในการใช้ภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ภาษารัสเซียเพื่อ
เสริมความรูใ้ นสาขาวิชาอื่นๆ และสามารถนํ าความรูไ้ ปประกอบอาชีพตามความถนัดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในขัน้ สูงต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2

2

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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3.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะทางภาษารัสเซียในหมวด
ภาษาปจั จุบนั ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรมและภาษารัสเซียเชิงธุรกิจ
3.2.2 เพื่อ เตรีย มนั ก ศึก ษาให้ม ีพ้ืน ฐานความรู้ภ าษารัส เซีย เพีย งพอที่จ ะศึก ษาใน
ระดับสูงขึน้ ต่อไป
3.2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา
4. กําหนดการเปิดสอน
หลักสูตรมีกําหนดเปิดสอนตัง้ แต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ข้อ5 และข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. อาจารย์ผสู้ อน
7.1 อาจารย์ส งั กัด สาขาวิชาภาษารัส เซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7.2 อาจารย์พเิ ศษและ/หรือผู้ทรงคุณ วุฒภิ ายนอกสถาบันที่คณะมนุ ษยศาสตร์เ สนอให้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแต่งตัง้
8. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีดงั นี้
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นักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
นักศึกษาทีค่ าดว่า
จะสําเร็จ
การศึกษา

2555
-

จํานวนนักศึกษา แต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
30
30
30
30
30
30
30

2559
30
30
30
30

9. สถานทีเ่ รียนและอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร์
10. จํานวนหนังสือและตําราเรียน
ใช้รว่ มกับหลักสูตรวิชาเอกทีเ่ ปิดสอนอยูแ่ ล้ว
11. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. หลักสูตร
12.1 จํานวนหน่วยกิตรวม
24 ห น่ ว ย
กิต
12.2 โครงสร้างหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
12 ห น่ ว ย
กิต
วิชาโทเลือก
12 ห น่ ว ย
กิต
12.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 - 3
เป็ นตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่อถึงชัน้ ปีของวิชา (วิชาชัน้ ปีท่ี 1, 2,
3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรือหมวดวิชา)
หลักที่ 6 - 7
เป็ นตัวเลข
สื่อถึงลําดับของวิชา
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12.3.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
12.3.1.1 นักศึกษาทีไ่ ม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็ นวิชาศึกษาทัวไป
่ ให้
เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
RUS 1001 (RS101) ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 1
3(22-5)
RUS 1002 (RS102) ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 2
3(22-5)
RUS 2001 (RS201) ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 3
3(22-5)
RUS 2002 (RS202) ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 4
3(22-5)
12.3.1.2 นักศึกษาทีไ่ ด้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็ นวิชาศึกษาทัวไปแล้
่
ว ให้
เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
RUS 3001 (RS301) ภาษารัสเซียระดับกลาง 1 3(2-2-5)
RUS 3002 (RS302) ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 3(2-2-5)
RUS 4001 (RS401) ภาษารัสเซียระดับสูง 1
3(22-5)
RUS 4002 (RS402) ภาษารัสเซียระดับสูง 2
3(22-5)
12.3.2

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นัก ศึก ษาเลือ กกระบวนวิชาวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษารัส เซียที่
ไม่ใช่วชิ าโทบังคับ แต่ทงั ้ นี้เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วย
กระบวนวิชาในระดับ 3000-4999 จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
13. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
13.1 ความแตกต่างของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
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กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิตแบ่ง
เป็น
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
1. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็ น
วิชาศึกษาทัวไป
่ ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
RS 101 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 1
RS 102 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 2
RS 201 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 3
RS 202 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 4
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2550
กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิตแบ่ง
เป็น
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
2. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็ นวิชา
ศึกษาทัวไปแล้
่
ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
RS 301 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RS 302 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RS 401 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RS 402 ภาษารัสเซียระดับสูง 2

กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่ วยกิตแบ่ง
เป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
1. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็ น
วิชาศึกษาทัวไป
่ ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
RUS 1001 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 1
RUS 1002 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 2
RUS 2001 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 3
RUS 2002 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 4
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่ วยกิตแบ่ง
เป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็ นวิชา
ศึกษาทัวไปแล้
่
ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
RUS 3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS 3002 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
**RUS 4001 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RUS 4002 ภาษารัสเซียระดับสูง 2

วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาโทภาษารัสเซียสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทัง้ 5 หมวด
ของหลักสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือ
หลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
ทัง้ นี้เมือ่ รวมกับวิชาโทบังคับแล้ว จะต้องเป็ น
กระบวนวิชาระดับ 300 – 499 ไม่น้อยกว่า 12
หน่ วยกิต

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาโทภาษารัสเซียสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทัง้ 5 หมวด
ของหลักสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือ
หลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
ทัง้ นี้เมือ่ รวมกับวิชาโทบังคับแล้ว จะต้องเป็น
กระบวนวิชาระดับ 3000 – 4999 ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต

---------------------------------------------
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา

ก. คําอธิ บายรายวิ ชาและความหมาย
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX) เป็ นตัวอักษร
สื่อถึงรหัสวิชา
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หลักที่ 4
4)
หลักที่ 5
หลักที่ 6-7

เป็ นตัวเลข

สื่อถึงชัน้ ปีของวิชา (วิชาชัน้ ปีท่ี 1, 2, 3 และ

เป็ นตัวเลข
เป็ นตัวเลข

สื่อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรือหมวดวิชา)
สื่อถึงลําดับของวิชา

่
17.6.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
AGR 1003 การเกษตรเบือ้ งต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญใน
สังคมปจั จุบนั และศึกษาสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีม่ คี วามสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจน
หลักปฏิบตั แิ ละการจัดการเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic
problem, social important and environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทังถึ
่ งศิลปะในปจั จุบนั เน้ น
คุ ณ ค่ า และลีล าของศิล ปะแต่ ล ะแบบ การถ่ า ยทอดความจรรโลงในศิล ปะและ
สร้างสรรค์ศลิ ปะ
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
3(3-0-9)
(BI 103)

ชีววิทยาเบือ้ งต้น

(Introduction to Biology)
(ไม่เปิดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศึก ษาเรื่อ งราวของสิ่ง มีชีว ิต หลัก เบื้อ งต้น ของชีว วิท ยา แบบต่ า ง ๆ ของการ
ดํารงชีวติ และชีววิทยาสําหรับชีวติ ประจําวัน
(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
เคมีเบือ้ งต้น
3(3-0-9)
(CM 103)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัวไป
่
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles
and theories and various industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์)
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่
จะนําไปประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรือเพื่อเป็ นแนวทางทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
วิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลกึ ซึ้งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยว
วิชาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคัญเกี่ยวกับปจั จัยการผลิต และ
ประเภทต่ าง ๆ ของการผลิต การบริโ ภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการ
แข่งขันประเภทต่ างๆ อุปสงค์ อุ ปทาน การคลัง การค้าระหว่ างประเทศ รายได้
ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลัง
กาย สําหรับสุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน
การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
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 กรีฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสินกรีฑาเบือ้ งต้น การ
ทําสนามกรีฑา
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 ว่ายนํ้ า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึกทักษะ กติกาและการตัดสินว่ายนํ้าเบือ้ งต้น
Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึกทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสินฟุตบอลเบือ้ งต้น
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)
ศึกษาประวัติ การฝึกทักษะบาสเกตบอลเบือ้ งต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา
และการตัดสินบาสเกตบอลเบือ้ งต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and
basic refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสินวอลเลย์บอล
เบือ้ งต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and
beginning refereeing.
GAS 2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237)
(Body Conditioning)
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ศึกษาหลักการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้าง
โปรแกรม และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical
fitness; developing body conditioning program; evaluation of physical
fitness.
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทัง้ การเป็ นผู้นํา
เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games,
including minor
game leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา หลักการและการฝึกทักษะการเคลื่อนทีป่ ระกอบจังหวะ
การเต้นรําพืน้ เมือง และการสร้างสรรค์กจิ กรรมเข้าจังหวะ
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements
required
in performing folk dance, creating rhythmic activities.
GAS 3504 ตะกร้อ
2(2-4-4)
(GS 375) (Takraw)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปกั ตะกร้อ กติกา
และการเป็ นผูต้ ดั สินตะกร้อ โดยเน้นเซปกั ตะกร้อ
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)
ศึกษาประวัติ และการฝึกทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสินเทนนิสเบือ้ งต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
GAS 3801 ศิลปป้องกันตัว
(GS 343) (Self - Defense)

2(2-4-4)
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ศึกษาหลักการและการฝึกทักษะศิลปป้องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;
application.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448)
(Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิน และการสอน
แบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring
and
instructing.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึกทักษะโยคะ ให้ถงึ ขัน้ เป็ นผูน้ ําหรือผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable
students
to become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณีวทิ ยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรูข้ นั ้ พืน้ ฐานทัวไปทางธรณี
่
วทิ ยา กระบวนการทางธรณีวทิ ยา แร่
และ หิน และซากดึกดําบรรพ์เบือ้ งต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes;
introduction
to the minerals, rocks and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) Health Promotion for Life
ศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสุขภาพบุคคลทัง้ ร่างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกาย เน้นการปฏิบตั แิ ละการสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบเกีย่ วกับ
โครงการสุขภาพ และปญั หาสุขภาพของบุคคล
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 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
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(HI 101)

(Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก
โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการทีอ่ ารยธรรมตะวันตก
ครอบงําโลกตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 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 18th
century.

HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวันออกตัง้ แต่ยคุ
โบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการ
สนองตอบต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกทีค่ รอบงําในยุคใหม่
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 พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121)
(Foundations of Thai Culture)
ศึก ษาวัฒนธรรมไทยตัง้ แต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลัก ษณะเฉพาะของ
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(IT 105)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ
ของคอมพิวเตอร์ทงั ้ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนา
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โปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และ
จริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
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 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายทัวไป
่
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัวไปของกฎหมาย
่
ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และ
ความสามารถ สิทธิและการใช้สทิ ธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกําหนดตัว
บุคคล ความสามารถ
นิตบิ ุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สนิ และกระบวนการยุตธิ รรม
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 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ วิธกี าร
ค้นคว้า การทํารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
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 อุตุนิยมวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental Meteorology)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับบรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูม ิ ความชื้น การ
ควบแน่ นและความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้าและการ
ควบแน่ น ความกดอากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก
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มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบของลมฟ้าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ที่ม ี
ความรุนแรง และการวิเคราะห์อากาศ
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 ดนตรีวจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(MU 103) (Music Appreciation)
ศึกษาเครือ่ งดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกีย่ วกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของ
ประวัตศิ าสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอนั เป็นพืน้ ฐานอันจําเป็ นแก่การ
ฟงั ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ
เน้นพัฒนาการและความรูเ้ กี่ยวกับดนตรีไทย
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 คณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่ วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟงั ก์ชนั ่ ระบบจํานวนจริง เวกเตอร์ และเมท
ริกซ์
หลักการแจงนับและความน่ าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and
matrices, counting principle and probability.

PHI 1003 ปรัชญาเบือ้ งต้น
(PY 103) (Introduction to Philosophy)

3(3-0-6)
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ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทัง้ ตะวันออกและตะวันตก ตัง้ แต่ สมัย
โบราณจนถึงสมัย
ปจั จุบนั
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 ฟิสกิ ส์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบือ้ งต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของของ
ไหลคลื่น ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร
อะตอมและควอนตัม การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์
ในทางสันติ
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 รัฐศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและ
หลักการใหญ่ๆ ในเรือ่ งของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง
การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ
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 จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธกี ารศึกษาทางจิตวิทยา พืน้ ฐานทาง
สรีรวิทยาเกีย่ วกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความรูค้ ดิ
ความจํา อารมณ์และแรงจูงใจ สติปญั ญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และ
พฤติกรรมทางสังคม
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 ความรูค้ ่คู ุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่ วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย
กิต)
ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสยั ทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเรียนรูข้ องมนุ ษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพกายและ
จิต ใจ สติปญั ญา ความรู้คู่คุ ณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีว ิต มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีศกั ดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ ภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย สํานึก
นํ าในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภูม ิ
ปญั ญาไทยและความรูอ้ นั เป็ นสากล สร้างสํานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมและพลังงาน รูจ้ กั พึง่ ตนเอง ใฝร่ แู้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง การ
ประยุก ต์ทฤษฎีสู่ก ารปฏิบตั ิต ามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและ
นําไปใช้ตามเงือ่ นไขความรูแ้ ละคุณธรรม
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; selfreliance; 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 สหกิจศึกษา
9(0-4010)
(RU 300) Cooperative Education
การเรีย นรู้ จ ากประสบการณ์ ก ารทํ า งานตามหลัก “เรีย นจากการทํ า ”
(Learning by Doing) นักศึกษาจะต้องปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ/องค์กร
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ต้องจัดทําโครงการหรือปฏิบตั งิ านประจํา
มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหน้ าที่ให้
คําปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่วมกับ
พนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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 วิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
3(3-0-9)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุกต์วทิ ยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวติ ประจําวัน โดยเน้นการใช้วทิ ยาการ
ทางเคมี ฟิ สกิ ส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องเพื่อการ
ดํารงชีวติ และการเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ของมนุษย์
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 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งต้น
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)

3(3-0-6)
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ศึก ษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุ ษ ย์ก ับสัง คม แนวความคิด ทัวไปของสั
่
ง คม
วิทยาและมานุ ษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบัน
ทางสังคม
วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุ ษย์
กับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทาง
สัง คม การจัด ช่ ว งชัน้ พฤติก รรมเบี่ย งเบน การควบคุ ม ทางสัง คม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสัง คม การนํ าเอาความรู้ทางสัง คมวิทยาและมานุ ษ ยวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปจั จุบนั
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 สถิตเิ บือ้ งต้น
3(3-0-6)
(ST 103)
(Introduction to Statistics)
(ไม่เปิดสอนสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้ มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์
ความเบ้ ความสู ง ของยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การชัก ตัว อย่า ง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion,
moments, skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis
test, correlation, and regression.
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัวไปและลั
่
กษณะเฉพาะของภาษาไทย ทัง้ ระบบเสียง ระบบคําและ
ระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนํ าไปใช้เป็ นความรู้
พืน้ ฐานในการฟงั พูด อ่านและเขียน
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 วไปทางวรรณคดี
ั่
ไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒ
ั นาการของวรรณคดีไทยตัง้ แต่สมัยสุโขทัยถึง
ปจั จุบนั
การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ทใ่ี ช้ทาง
วรรณคดี
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 หมวดวิชาภาษารัสเซีย
17.6.2.1 หมวดภาษารัสเซียปจั จุบนั
RUS 1001 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 1
3
(2-2-5)
(RS 101) (Fundamental Russian I)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษารัสเซียในเรือ่ งการทักทาย การแนะนําตัว อาชีพ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
การใช้เวลาว่าง การบอกเวลา การเดินทาง การซือ้ ของ การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ
โดยฝึกทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียน
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 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 2
3
(2-2-5)
(RS 102) (Fundamental Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเรือ่ งดินฟ้าอากาศ อาหารและเครือ่ งดื่ม การศึกษา การ
อวยพร การติดต่อกับผูอ้ ่นื การใช้ภาษารัสเซียในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึกทักษะการฟงั
พูด อ่านและเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา 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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3 (2-2-5)
RUS 2001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3
(RS 201) (Fundamental Russian III)
ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึกการใช้ภาษารัสเซียในชีวติ ประจําวัน โดยศึกษาไวยากรณ์
ในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกการฟงั พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ(ควร
เรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 4
3 (2-2-5)
(RS 202) (Fundamental Russian IV)
ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึกการใช้ภาษารัสเซีย ทัง้ ภาษาเขียนและภาษาพูด โดย
ศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกการฟงั พูด อ่านและเขียน โดยเน้นความเข้าใจ
โครงสร้างไวยากรณ์ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย 1
3 (2-2-5)
(RS 221) (Listening and Speaking in Russian I)
ฝึกทักษะทางด้านการฟงั และการพูด โดยใช้ความรูภ้ าษารัสเซียทีเ่ รียนมาในขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อ ให้สามารถฟงั และเข้าใจบทอ่านหรือบทสนทนาในชีวติ ประจําวันอย่างง่าย ๆ และ
โต้ตอบได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย 2
3 (2-2-5)
(RS 222) (Listening and Speaking in Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 2101 ฝึกทักษะการฟงั และการพูด โดยมีเนื้อหาและภาษาซับซ้อน
มากขึน้ โดยสามารถสรุปใจความและแสดงความคิดเห็นได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
3 (2-2-5)
(RS 301) (Intermediate Russian I)
ศึกษาภาษารัสเซียสําหรับผูเ้ รียนระดับกลาง โดยศึกษาโครงสร้างประโยค คําศัพท์ และ
สํานวน รวมทัง้ ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาในการพูด การฟงั และการ
เขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
3 (2-2-5)
(RS 302) (Intermediate Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 3001 โดยศึกษาโครงสร้างประโยค คําศัพท์และสํานวน รวมทัง้ ฝึก
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาในการพูด การฟงั และการเขียนในระดับสูงขึน้
(ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การอ่านภาษารัสเซีย 1
3
(2-2-5)
(RS 311) (Reading in Russian I)
ฝึกทักษะการอ่านภาษารัสเซีย โดยเน้นความเข้าใจเนื้อหา คําศัพท์ สํานวน และ
โครงสร้างภาษา (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การอ่านภาษารัสเซีย 2
3
(2-2-5)
(RS 312) (Reading in Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 3101 โดยเน้นความเข้าใจเนื้อหา คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้าง
ภาษารัสเซียในระดับสูงขึน้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การเขียนภาษารัสเซีย 1
3 (2-2-5)
(RS 315) (Writing in Russian I)
ศึกษาหลักการเขียนภาษารัสเซีย โดยฝึกการเขียนรูปประโยคต่างๆ และเรียบเรียงให้
เป็ น
อนุ เฉท (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การเขียนภาษารัสเซีย 2
3 (2-2-5)
(RS 316) (Writing in Russian II)
ศึกษาต่อจากวิชา RUS 3103ในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยเน้น ความสามารถในการ
เรียงความให้สมบูรณ์ตามความคิดและย่อความได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์รสั เซีย
(2-2-5)
(RS 318) (Reading in the Russian Press)

3
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ศึกษาคําศัพท์ สํานวนจากหนังสือพิมพ์และวารสารโดยเน้นเทคนิคการอ่าน (ควรเรียน
กระบวนวิชา 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 การสนทนาภาษารัสเซีย 1
3 (2-2-5)
(RS 321) (Russian Conversation I)
ฝึกสนทนาภาษารัสเซียในเรื่องทัว่
ๆ ไป โดยเน้นการออกเสียง การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน และโครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง ทัง้ ในด้านภาษาและวัฒนธรรม (ควร
เรียนกระบวนวิชา 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 การสนทนาภาษารัสเซีย 2
3 (2-2-5)
(Russian Conversation II)
ฝึกสนทนาภาษารัสเซียในหัวข้อทีก่ ําหนด โดยเน้นการใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และ
โครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง ทัง้ ในด้านภาษาและวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวน
วิชา 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 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
3 (2-2-5)
(RS 401) (Advanced Russian I)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อความเข้าใจในการฟงั พูด อ่าน และเขียนจากบทอ่าน
(ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียระดับสูง 2
2-5)

3 (2-
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(RS 402) (Advanced Russian II)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อความเข้าใจในการฟงั พูด อ่าน และเขียนจากบทอ่าน
ในระดับสูงขึน้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การแปลภาษารัสเซียเป็ นไทย 1
3
(2-2-5)
(RS 411) (Translation: Russian-Thai I)
ศึกษาหลักและวิธกี ารแปลเบือ้ งต้น โดยการแปลประโยคและอนุ เฉท (ควรเรียนกระบวน
วิชา 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 การแปลภาษารัสเซียเป็ นไทย 2
3 (2-2-5)
(RS 412) (Translation: Russian-Thai II)
ศึกษาหลักและวิธกี ารแปลข้อเขียนและเนื้อเรือ่ งในระดับสูงขึน้ (ควรเรียนกระบวนวิชา
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 การแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซีย 1
3 (2-2-5)
(RS 414) (Translation: Thai-Russian I)
ฝึกฝนวิธกี ารตีความและการแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซียเบือ้ งต้นโดยเปรียบเทียบถ้อยคํา
สํานวนและโครงสร้างประโยคระหว่างภาษาไทยและภาษารัสเซีย เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอดเป็ นภาษารัสเซียได้(ควรเรียนกระบวนวิชา 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 การแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซีย 2
(RS 416) (Translation: Thai-Russian II)

3 (2-2-5)
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ฝึกฝนวิธกี ารตีความและการแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซียในระดับสูงขึน้ เพื่อให้สามารถ
แปลบทความ เรือ่ งสัน้ และเอกสารต่าง ๆ ได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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. หมวดวรรณคดีรสั เซีย
RUS 3501 ประวัตวิ รรณคดีรสั เซีย
3
(3-0-6)
(RS 331) (History of Russian Literature)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของวรรณคดีรสั เซีย ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11จนถึงปจั จุบนั เพื่อให้รจู้ กั
นักเขียนและผลงานทีส่ าํ คัญโดยสังเขป (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3002 มาก่อน)
A study of the history and evolution of Russian literature from the 11th century to
the present time with an emphasis on Russian writers, poets and outstanding
literary works. (Recommended preliminary course: RUS 3002)
**RUS 4501 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
3 (3-0-6)
th
(RS 431) (Russian Literature in the First Half of the 19 Century)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศึกษาแนวการเขียน
และผลงานทีด่ เี ด่นของนักประพันธ์ในกลุ่มต่าง ๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501
มาก่อน)
A study of Russian literature evolution in the early of the 19th century; learning
about writing style and outstanding works of Russian authors of different
schools. (Recommended preliminary course: RUS 3501)
RUS 4502 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
th
(RS 432) (Russian Literature in the Second Half of the 19 Century)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศึกษาแนวการเขียน
และผลงานทีด่ เี ด่นของนักเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501มาก่อน)
A study of Russian literature evolution at the end of the19th century; learning
about writing style and outstanding works of Russian authors. (Recommended
preliminary course: RUS 3501)
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RUS 4503 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
th
(RS 434) (Russian Literature in the First Half of the 20 Century)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ศึกษาแนวการเขียน
และผลงานทีด่ เี ด่นของนักเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501มาก่อน)
A study of Russian literature evolution in the early of the 20th century; learning
about writing style and outstanding works of Russian authors. (Recommended
preliminary course: RUS 3501)
RUS 4504 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
th
(RS 435) (Russian Literature in the Second Half of the 20 Century)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ศึกษาแนวการเขียนและ
ผลงานทีด่ เี ด่นของนักเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501มาก่อน)
A study of Russian literature evolution at the end of the 20th century; learning
about writing style and outstanding works of Russian authors. (Recommended
preliminary course: RUS 3501)
*RUS 4505 วรรณคดีรสั เซียปจั จุบนั
3(3-0-6)
(Contemporary Russian Literature)
ศึกษาวรรณกรรมยุคหลังสหภาพโซเวียตและผลงานของนักเขียนรัสเซียรุ่นใหม่ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึง
บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชีวติ ชาวรัสเซีย
ในปจั จุบนั
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. หมวดอารยธรรมรัสเซีย
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
3(3-0-6)
(RS 351) (Russian Language and Culture)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม โดยศึกษาจากสุภาษิต คําพังเพย
สํานวน โวหาร ในภาษารัสเซียทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 3002 มาก่อน)
A study of the relation between language and culture from Russian proverbs
and literary style. (Recommended preliminary course: RUS 3002)

64
**RUS 3702 บทอ่านเกีย่ วกับศิลปะของประเทศรัสเซีย
3(3-0-6)
(RS 353) (Readings in Russian Arts)
ศึกษาบทอ่านภาษารัสเซียเกีย่ วกับศิลปะรัสเซียด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตั ยกรรม ดนตรี การแสดง เพื่อให้เข้าใจเอกลักษณ์ของศิลปะรัสเซีย (ควรเรียน
กระบวนวิชา 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 บทอ่านเกีย่ วกับประเทศรัสเซียในปจั จุบนั
3(3-0-6)
(RS 355) (Readings in Russian Today)
ศึกษาบทอ่านภาษารัสเซียในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
ปญั หาของรัสเซียในโลกปจั จุบนั (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 บทอ่านเกีย่ วกับคติชนรัสเซีย
3(3-0-6)
(RS 357) (Reading in Russian Folklore)
ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีพน้ื บ้านของรัสเซีย เทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ ประเพณีการ
ต้อนรับแขก วันขึน้ ปีใหม่ ประเพณีขน้ึ บ้านใหม่ ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการเกิด
ประเพณีการตาย (ควรเรียนกระบวนวิชา 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. หมวดภาษารัสเซียเฉพาะด้าน
RUS 3401 ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(RS 371) (Business Russian I)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารทีใ่ ช้ในวงการ
ธุรกิจระดับเบือ้ งต้น (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(RS 372) (Business Russian II)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารทีใ่ ช้ในวงการ
ธุรกิจระดับสูงขึน้ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(RS 373) (Russian for Tour Guides I)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารต่าง ๆ ด้าน
การท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวติ ความ
เป็ นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทยโดยเน้นทักษะการฟงั การพูดและ
การอ่าน(ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(RS 374) (Russian for Tour Guides II)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารต่าง ๆ ด้าน
การท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับสถานทีส่ าํ คัญ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศ
ไทย
โดยเน้นทักษะการฟงั การพูดและการอ่าน (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
3(22-5)
(RS 375) (Russian for Computer User)
ศึกษาภาษารัสเซียด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2002 มา
ก่อน)
A study of Russian terminology used in computer operation. (Recommended
preliminary course: RUS 2002)
RUS 3406 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1
3(2-2-5)
(RS 376) (Russian for Hotel Work I)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรม โดย
เน้นทักษะการฟงั และการพูด (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2
3(22-5)
(RS 377) (Russian for Hotel Work II)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรมใน
ระดับสูงขึน้ โดยเน้นทักษะการพูด การฟงั การอ่านและการเขียน (ควรเรียนกระบวน
วิชา 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 ภาษารัสเซียสําหรับงานเลขานุการ
3(22-5)
(RS 378) (Russian for Secretarial Works)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้ในงานเลขานุ การ การนัดหมาย
การติดต่อสื่อสารและบริการ การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม การจัดเก็บเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กร รวมถึงการใช้เครือ่ งมือเครือ่ งใช้สาํ นักงานเพื่องาน
เลขานุ การ ดูงานในหน่ วยงานทีใ่ ช้ภาษารัสเซีย (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียด้านนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
(RS 471) (Russian for Law and Political Science)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทความและเอกสารต่าง ๆ ด้าน
นิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์โดยทัวไปโดยเน้
่
นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรียนกระบวน
วิชา 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 ภาษารัสเซียด้านความงามและสุขภาพ
3(22-5)
(RS 472) (Russian for Beauty and Health Care)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่าน เอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับอาชีพด้านความงามและสุขภาพ การดูแลความงามของใบหน้า เรือนร่าง
ผมและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและการนวดแผนโบราณ (ควรเรียนกระบวนวิชา
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 ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(22-5)
(RS 473) (Russian for Science and Technology)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทความและเอกสารต่าง ๆ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา
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 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
3(2-2-5)
(RS 474) (Russian for Medical Services)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้ในงานบริการด้านการ
รักษาพยาบาล โรคและอาการของโรค ยาและเวชภัณฑ์ ต่างๆ การตรวจวินิจฉัยโรค
และการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซียด้านสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
(RS 475) (Russian for Mass Communication)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ทีใ่ ช้ใน
ด้านสื่อสารมวลชน โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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. หมวดภาษาศาสตร์
**RUS 2901 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(LI 240) (Introduction to Russian Linguistics)
ศึกษาความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับภาษาศาสตร์รสั เซียในเรือ่ งหน่วยเสียง หน่วยคํา โครงสร้าง
ประโยคของภาษารัสเซียปจั จุบนั เพื่อให้เข้าใจลักษณะของภาษารัสเซียอย่างถูกต้อง
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2002 มาก่อน)
A study of Russian linguistics: phonemes, morphemes, and syntax.
(Recommended preliminary course: RUS 2002)
**RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
(LI 243) (Russian Phonetics and Phonology)

3(3-0-6)
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ศึกษาเสียงและระบบเสียงในภาษารัสเซียตัง้ แต่สระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักและ
ทํานองเสียงตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการออกเสียง (ควรเรียนกระบวนวิชา
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 ประวัตไิ วยากรณ์รสั เซีย
3(3-0-6)
(LI 245) (History of Russian Grammar)
ศึกษาประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของไวยากรณ์ภาษารัสเซียโบราณจนถึงภาษารัสเซีย
ปจั จุบนั (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(LI 246) (Russian Semantics)
ศึกษาทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายของคําในภาษารัสเซีย (ควรเรียนกระบวน
วิชา RUS 2901มาก่อน)
A study of Russian semantics: theory and analysis of meaning. (Recommended
preliminary course: RUS 2901)
RUS 2905 การวิเคราะห์และการสร้างคําในภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(LI 248) (Word Analysis and Formation in Russian)
ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนประกอบของคําและวิธตี ่าง ๆ ในการสร้างคํา (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 2901มาก่อน)
A study of word analysis and formation in Russian. (Recommended preliminary
course: RUS 2901)
RUS 3901 วิทยาหน่ วยคําภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(LI 344) (Russian Morphology)
ศึกษาระบบคํา องค์ประกอบและหน้าทีข่ องคําในภาษารัสเซีย (ควรเรียนกระบวนวิชา
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 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)
(LI 345) (Russian Discourse Analysis)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของวาทกรรมภาษารัสเซียประเภทต่างๆ การจับประเด็น
ความคิด หลัก ความคิด รอง การเชื่อ มโยงความคิด และความหมายแฝง (ควรเรียน
กระบวนวิชา 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 วัจนลีลาศาสตร์ภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)
(LI 346) (Russian Stylistics)
ศึกษารูปแบบต่างๆของวาทศาสตร์และลีลาการใช้ภาษารัสเซียในงานเขียนประเภท
ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4001 มาก่อน)
A study of different forms of rhetoric and writing styles in various texts.
(Recommended preliminary course: RUS 4001)
RUS 4901 ปญั หาการฟงั และการพูดภาษารัสเซีย
3(30-6)
(LI 442) (Problems in Listening to and Speaking Russian)
ศึกษาและวิเคราะห์ปญั หาในด้านการฟงั และการพูดภาษารัสเซีย ของคนไทย (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 2901มาก่อน)
A study and analysis of the problems of Thai students in listening and speaking
Russian. (Recommended preliminary course: RUS 2901)
RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(LI 444) (Russian Syntax)
ศึกษาหน้าทีข่ องคํา วลีและโครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ ในภาษารัสเซีย (ควร
เรียนกระบวนวิชา RUS 2901มาก่อน)
A study of word functions, phrases, and different sentences, structures of
Russian. (Recommended preliminary course: RUS 2901)
RUS 4903 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษารัสเซียกับภาษาไทย
0-6)
(LI 447) (Contrastive Analysis of Russian and Thai)

3(3-
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ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ภาษารัสเซีย กับภาษาไทยในเรือ่ งระบบเสียง คํา
ประโยคและถ้อยคํา สํานวน
ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย (ควรเรียนกระบวนวิชา 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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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ข.เปรียบเทียบข้อแตกต่ างระหว่างหลักสูตรพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555
1. ความแตกต่ างของจํานวนหน่ วยกิ ต
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วย
กิต

วิชาศึกษาทัวไป
่ 42 หน่ วยกิต
วิชาเอก 63 หน่วยกิต
วิชาโท 24 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต

- ไม่แตกต่าง -

2. ความแตกต่ างในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปิดให้นกั ศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้ เปิดให้นกั ศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้
ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือกลุ่มวิชา
ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต โดยเลือก
วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต โดยเลือก
จากข้อ 1) หรือข้อ 2)
จากข้อ 1) หรือข้อ 2)
1) วิชาคณิตศาสตร์
เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
IT 105, MA 103, ST 103
เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
INT 1005, MTH 1003 , STA 1003
หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด IT, MA,
หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด INT, MTH,
ั เป็ นวิชาพืน้ ฐานได้
ST ทีน่ บ
STA ที่นับเปนวิชาพื้นฐานได
2) วิชาวิทยาศาสตร์
เลือกเรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
เลือกเรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่ง
AG 103, BI 103, CM 103, GY 103, MT 103, PH ต่อไปนี้
AGR 1003, **BIO 1001, CMS 1003, GLY 1003,
103,
SC 103 หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด MET 1003, *PHY 1001, SCI 1003 หรือกระบวน
วิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
ั เป็ น
AG, BI, CM, GY, MT, PH และ SC ทีน่ บ
MET, PHY และที่นับเปนวิชาพื้นฐานได
วิชาพืน้ ฐานได้
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กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2550
กําหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
กําหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา ต่อไปนี้
ต่อไปนี้
AR 103
ART 1003 (AR 103 )
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 2 หน่ วยกิต
MU 103
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 2
MSA 1003 (MU 103) เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 2 หน่วย
กิต
**HI 101
HIS 1001 (HI 101)
เลื
อ
กเรี
ย
น
1
กระบวนวิ
ช
า
3
หน่
ว
ย
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หน่ วย
**HI 102
HIS 1002 (HI 102)
**HI 121
3 หน่วยกิต HIS 1201 (HI 121)
3 หน่ วยกิต
*IS 101
3 หน่วยกิต LIS 1001 (IS 101)
2 หน่ วยกิต
PY 103
3 หน่วยกิต PHI 1003 (PY 103)
3 หน่ วยกิต
GS…/SS…
2 หน่ วยกิต GAS…/HED…
2 หน่ วยกิต
(เลือกเรียนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GS หรือ SS
เลือกเรียนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หน่ วยกิต
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หน่ วยกิต

กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรียน 6 หน่ วยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา กําหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ต่อไปนี้
ต่อไปนี้
EC 103
LW 104
PC 103
PS 103
SO 103

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หน่ วย
ิ

3 หน่วยกิต

ECO 1003 (EC 103)
LAW 1004 (LW 104)
PSY 1001 (PC103)
POL 1003 (PS 103)

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3
่ ิ

SOC 1003 (SO 103) 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิ ชาภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรียนวิชาภาษา 4 กระบวนวิชา

กําหนดให้เรียนวิชาภาษา 4 กระบวนวิชา รวม
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รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้ RS 101, RS102, RS 201, 12 หน่วยกิต ดังนี้ RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001,
RUS 2002
RS 202
กลุ่มวิ ชาภาษาไทย
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
กําหนดให้เรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา
รวม 6 หน่วยกิต ดังนี้
TH 101
3 หน่วยกิต
TH 102
3 หน่วยกิต
3. ความแตกต่ างในหมวดวิ ชาเอก
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
วิชาเอกภาษารัสเซีย
จํานวนหน่ วยกิตรวม 63 หน่ วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต
RS 221 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย
RS 301 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RS 302 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RS 401 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RS 402 ภาษารัสเซียระดับสูง 2
RS 311 การอ่านภาษารัสเซีย 1
RS 315 การเขียนภาษารัสเซีย 1
RS 331 ประวัตวิ รรณคดีรสั เซีย

วิชา

RS 351 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา
รวม 6 หน่ วยกิต ดังนี้
THA 1001 (TH101)
3 หน่วยกิต
THA 1002 (TH 102)
3 หน่วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาเอกภาษารัสเซีย
จํานวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต
RUS 2101 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย
RUS 3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS 3002 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
**RUS 4001 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RUS 4002 ภาษารัสเซียระดับสูง 2

RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
เลือกเรียน 1 กระบวน RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
RUS 3501 ประวัตวิ รรณคดีรสั เซีย

LI 240 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย

เลือกเรียน

1

กระบวนวิชา

RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

เลือกเรียน 1 กระบวน
วิชา
**RUS 2901 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์ ภาษา
LI 243 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
รัสเซีย
LI 344 วจีวภิ าคภาษารัสเซีย
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
เลือกเรียน
1 **RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
กระบวนวิชา
RUS 3901 วจีวภิ าคภาษารัสเซีย

LI 444

วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
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เลือกเรียน

2. วิชาเอกเลือก
33 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกรัสเซียสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทัง้ 5 ของ
หลักสูตร คือ หมวดภาษารัสเซียปจั จุบนั
หมวดวรรณคดีรสั เซีย หมวดอารยธรรมรัสเซีย
หมวดภาษารัสเซียเฉพาะด้าน และหมวด
ภาษาศาสตร์ โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกัน
หรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 33
หน่ วยกิต โดยต้องไม่ซ้าํ กับวิชาเอกบังคับ

1

กระบวนวิชา

RUS 4902

วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย

33 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
เลือกสายวิชาดังนี้
1.สายภาษารัสเซียทัวไป
่
นักศึกษาวิชาเอกรัสเซียสามารถเลือก
เรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทัง้ 3
ของหลักสูตร คือ หมวดภาษารัสเซียปจั จุบนั
หมวดวรรณคดีรสั เซีย หมวดอารยธรรมรัสเซีย
2.สายภาษารัสเซียเฉพาะด้าน
หมวดภาษารัสเซียเฉพาะด้าน และ
หมวดภาษาศาสตร์ โดยจะเลือกจากหมวด
เดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อย
กว่า 33 หน่วยกิต โดยต้องไม่ซ้าํ กับวิชาเอก
บังคับ

4. ความแตกต่ างในหมวดวิ ชาโท
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะ ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะ
มนุ ษยศาสตร์ทไ่ี ม่ซ้าํ กับวิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโ มนุ ษยศาสตร์ทไ่ี ม่ซ้าํ กับวิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโ
ในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ทัง้ นี้ตอ้ ในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ทัง้ นี้ตอ้
ไม่ใช่สาขาวิชาภาษารัสเซีย จํานวน 24 หน่วยกิต
ไม่ใช่สาขาวิชาภาษารัสเซีย จํานวน 24 หน่วยกิต
5. ความแตกต่ างในหมวดวิ ชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ทเ่ี ปิด
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนข้อ 1) หรือ ข้อ 2)
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงทีไ่ ม่ซ้าํ กับกระบวน ข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ ดังนี้
วิชาทีเ่ รียนเป็ นวิชาศึกษาทัวไป
่ วิชาเอก และวิชาโท
1)นัก ศึก ษาจะเลือ กเรีย นกระบวนวิช า
จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
ใดๆ ก็ได้ท่เี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่
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ซํ้ า กับ กระบวนวิช าที่เ รีย นเป็ น วิ ช าศึ ก ษาทัว่ ไป
วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
หากเรียนกระบวนวิชาคู่ซ้าํ คณะมนุ ษยศาสตร์จะนับ
หน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2) RAM 3000 สหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลือ กกระบวนวิช า
RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่ วยกิต แทน
หมวดวิชาเลือกเสรีและเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ท่ี
เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลัย รามคํ า แหง ที่ไ ม่ ซ้ํ า กับ
กระบวนวิช าที่เ รีย นเป็ น วิช าศึก ษาทัว่ ไป วิชาเอก
และวิชาโท จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
6. ความแตกต่ างในหมวดวิ ชาสหกิ จศึกษา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาRU300
ฝึก
อาชีพ จํานวน 15 หน่ วยกิตในหมวดวิชาสหกิจ
ศึกษาแทนหมวดวิชาเลือกเสรีได้
ทัง้ นี้นกั ศึกษา
จะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่างๆทีก่ ําหนดไว้ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวดวิชาสหกิจ
ศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยด้วย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาRAM
3000
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิตแทนหมวดวิชา
เลือกเสรีและเรียนกระบวนวิชาใดๆก็ได้ทเ่ี ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทีไ่ ม่ซ้าํ กับกระบวนวิชาที่
เรียนเป็นวิชาศึกษาทัวไป
่
วิชาเอกและวิชาโท
จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
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7. ความแตกต่ างของกระบวนวิ ชาในหมวดต่างๆ ของภาษารัสเซีย
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2550
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

1
2

หมวดวิชาภาษารัสเซียปจั จุบนั
RS 101 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 1
RS 102 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 2
RS 201 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 3
RS 202 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 4
RS 221 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย

หมวดวิชาภาษารัสเซียปจั จุบนั
RUS 1001 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 1

RS 222 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย

RUS 2002 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 4
RUS 2101 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย 1
RUS 2102 การฟงั และการพูดภาษารัสเซีย 2
RUS 3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS 3002 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1

RS 301 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RS 302 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RS 311 การอ่านภาษารัสเซีย 1
RS 312 การอ่านภาษารัสเซีย 2
RS 315 การเขียนภาษารัสเซีย 1
RS 316 การเขียนภาษารัสเซีย 2

รัสเซีย

RUS 1002 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 2
RUS 2001 ภาษารัสเซียพืน้ ฐาน 3

RUS 3102 การอ่านภาษารัสเซีย 2
RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
RUS 3104 การเขียนภาษารัสเซีย 2

RS 318 การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์

RUS 3105 การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์รสั เซีย

RS 317 การสนทนาภาษารัสเซีย

RUS 3106 การสนทนาภาษารัสเซีย 1
*RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2
RUS 4001 ภาษารัสเซียระดับสูง 1

RS 401 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
RS 402 ภาษารัสเซียระดับสูง 2
RS 411 การแปลภาษารัสเซียเป็ นไทย 1
RS 412 การแปลภาษารัสเซียเป็ นไทย 2
RS 414 การแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซีย 1
RS 416 การแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซีย 2

RUS 4002 ภาษารัสเซียระดับสูง 2
RUS 4101 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1
RUS 4102 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2
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RUS 4103 การแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซีย 1
RUS 4104 การแปลภาษาไทยเป็ นรัสเซีย 2

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2550
หมวดวรรณคดีรสั เซีย
RS 331ประวัตวิ รรณคดีรสั เซีย
RS 431 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่
19
RS 432 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19
RS 434 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่
20
RS 435วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20

หมวดอารยธรรมรัสเซีย
RS 351 ภาษากับวัฒนธรรมรัสเซีย
RS 353 บทอ่านเกีย่ วกับศิลปะของประเทศ
รัสเซีย
RS 355 บทอ่านเกี่ยวกับประเทศรัสเซียใน
ปจั จุบนั
RS 357 บทอ่านเกีย่ วกับคติชนรัสเซีย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวรรณคดีรสั เซีย
RUS 3501 ประวัตวิ รรณคดีรสั เซีย
**RUS
4501
วรรณคดีรสั เซียช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19
RUS 4502 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19
RUS 4503 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20
RUS 4504 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 20

*RUS 4505 วรรณคดีรสั เซียปจั จุบนั

หมวดอารยธรรมรัสเซีย
RUS 3701 ภาษากับวัฒนธรรมรัสเซีย
**RUS 3702 บทอ่านเกีย่ วกับศิลปะของประเทศ

รัสเซีย

RUS 3703 บทอ่านเกีย่ วกับประเทศรัสเซียใน

ปจั จุบนั

RUS 3704 บทอ่านเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย

RS 359 บทอ่านเกีย่ วกับปรัชญารัสเซีย

หมวดวิชาภาษารัสเซียเฉพาะด้าน

RS 371 ภาษารัสเซียธุรกิจ 1

หมวดวิชาภาษารัสเซียเฉพาะด้าน

RUS 3401 ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
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RS 372 ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
RS 373 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 1
RS 374 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 2
RS 375 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
RS 376 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1
RS 377 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2
RS 378 ภาษารัสเซียสําหรับงานเลขานุการ
RS 379 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
RS 471 ภาษารัสเซียด้านนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์
RS 472 ภาษารัสเซียด้านความงามและสุขภาพ
RS
473
ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
RS 474 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
RS 475 ภาษารัสเซียด้านสือ่ สารมวลชน

RUS 3402 ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
**RUS 3403 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 1
**RUS 3404 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 2
**RUS 3405 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
RUS 3406 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1
RUS 3407 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2
RUS 3408 ภาษารัสเซียสําหรับงานเลขานุการ
RUS 4401 ภาษารัสเซียด้านนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์
RUS 4402 ภาษารัสเซียด้านความงามและสุขภาพ
RUS 4403 ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
RUS 4404 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
RUS 4405 ภาษารัสเซียด้านสือ่ สารมวลชน

หมวดภาษาศาสตร์

LI 240 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์ภาษา
รัสเซีย
LI 243 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
LI 245 ประวัตไิ วยากรณ์รสั เซีย
LI 246 อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย
LI 248 การวิเคราะห์และการสร้างคําในภาษารัสเซีย
LI 344 วิทยาหน่วยคําภาษารัสเซีย
LI 345 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
LI 346 วัจนลีลาศาสตร์ภาษารัสเซีย
ั หาการฟงั และการพูดภาษารัสเซีย
LI 442 ปญ
LI 444 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
LI 447 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษารัสเซียกับ
ภาษาไทย

หมวดภาษาศาสตร์

**RUS2901ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์
ภาษารัสเซีย
**RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
RUS 2903 ประวัตไิ วยากรณ์รสั เซีย
RUS 2904 อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย
RUS2905การวิเคราะห์และการสร้างคําในภาษา
รัสเซีย
RUS 3901 วิทยาหน่วยคําภาษารัสเซีย
RUS 3902 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
RUS 3903 วัจนลีลาศาสตร์ภาษารัสเซีย
ั หาการฟงั และการพูดภาษา
RUS 4901 ปญ

รัสเซีย

RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
RUS 4903 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษารัสเซียกับ
ภาษาไทย
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ภาคผนวก ค
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
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ค. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง เวนวางหมายถึงไมเกี่ยวของ
หมวดวิ ชาทัวไป
่
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
รายวิชา

AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องตน
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจักษณ
**BIO 1001 (BI 103)ชีววิทยาเบื้องตน
CMS 1003 (CM 103)เคมีเบื้องตน
ECO 1003 (EC 103)เศรษฐศาสตรทั่วไป
GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกาย
สําหรับสุขภาพ
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
รายวิชา

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

1

2

3

4















































1


2

3

ั
3. ทักษะทางปญญ

4

5

1
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4





1. คุณธรรม จริยธรรม

1



2

ั
3. ทักษะทางปญญ

2. ความรู้

1








2

3

4

5

1

2

3
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GAS 4804 (GS 440) โยคะ
GLY 1003 (GY 103)ธรณีวิทยาเบื้องตน
HED 1101 (HA 101/HE 101) การสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อชีวิต
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
LAW 1004 (LW 104)ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป

รายวิชา
















เบื้องตน

STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องตน
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2
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2. ความรู้

4

2







1. คุณธรรม
จริยธรรม











1









ั
3. ทักษะทางปญญ

2. ความรู้

2







1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

TH 1001(TH101) ลักษณะและการใช้






1
LIS 1001สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการคนควา
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ
MTH 1003 คณิตศาสตรพื้นฐาน
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องตน
*PHY 1001 ฟสิกสเบื้องตน
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตรทั่วไป
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทั่วไป
RAM 1000 (RU100) ความรูคูคุณธรรม
SCI 1003 (SC 103)วิทยาศาสตรพื้นฐาน
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา














3. ทักษะทาง
ปญั ญา

5

1

2

3
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ภาษาไทย
TH 1002 (TH 102) ความรูท้ วไปทาง
ั่
วรรณคดีไทย



หมวดวิ ชาเอก
รายวิชา

RUS 1001(RS101)ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
RUS 1002 (RS102)ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
RUS 2001 (RS201)ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3
RUS 2002 (RS202)ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4
RUS 2101 (RS221)การฟงและการพูดภาษา
รัสเซีย 1
RUS 2102 (RS222)การฟงและการพูดภาษา
รัสเซีย 2
**RUS 2901 (LI240)ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ภาษาศาสตรภาษารัสเซีย
**RUS 2902 (LI243)สัทศาสตรและสรวิทยา
ภาษารัสเซีย







1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3















2. ความรู้

4

1

2

3

4


















































3. ทักษะทาง
ปญั ญา
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1

2
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รายวิชา

RUS 2903 (LI245) ประวัติไวยากรณภาษารัสเซีย
RUS 2904 (LI246) อรรถศาสตรภาษารัสเซีย
RUS 2905 (LI248) การวิเคราะหและการสรางคําใน
ภาษารัสเซีย
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

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2








































รายวิชา

*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

3

2. ความรู้

4

1

3

4

5

1

2

3




 
 

























































































































 











1. คุณธรรม
จริยธรรม

2

3. ทักษะทาง
ปญั ญา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปญั ญา

1

2

3

4

1

2

3

4
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โรงแรม 1
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปญั ญา

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

RUS 3407(RS377) ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 2 














































































































































































RUS 3408(RS378) ภาษารัสเซียสําหรับงาน
เลขานุการ
RUS 3501 (RS331) ประวัติวรรณคดีรัสเซีย
RUS 3701(RS351) ภาษากับวัฒนธรรมรัสเซีย
**RUS 3702 (RS353) บทอานเกี่ยวกับศิลปะของ
ประเทศรัสเซีย
RUS 3703 (RS355) บทอานเกี่ยวกับประเทศ
รัสเซียในปจจุบนั
RUS 3704 (RS357) บทอานเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย
RUS 3901 (LI344) วิทยาหนวยคําภาษารัสเซีย

รายวิชา

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

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2



3

3. ทักษะทางปญ

2. ความรู

4

1

2

3

4

5

1

2

3
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รัสเซีย 2

RUS 4401 (RS471) ภาษารัสเซียดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร 

รายวิชา

RUS 4402 (RS472)ภาษารัสเซียดานความงามและ
สุขภาพ
RUS 4403 (RS473) ภาษารัสเซียดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
RUS 4404 (RS474) ภาษารัสเซียดานการ
รักษาพยาบาล
RUS 4405 (RS475)ภาษารัสเซียดานสื่อสารมวลชน
**RUS 4501 (RS431) วรรณคดีรสั เซียชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 19
RUS 4502 (RS432) วรรณคดีรัสเซียชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19
RUS 4503 (RS434) วรรณคดีรัสเซียชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20
RUS 4504 (RS435) วรรณคดีรัสเซียชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 20



 



1. คุณธรรม
จริยธรรม







2. ความรู







3. ทักษะทางปญ

1
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4

1

2

3

4
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1

2
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รายวิชา

*RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปจจุบัน
RUS 4901 (LI442) ปญหาการฟงและการพูด
ภาษารัสเซีย
RUS 4902 (LI444) วากยสัมพันธภาษารัสเซีย
RUS 4903 (LI447) การวิเคราะหเปรียบตาง
ภาษารัสเซียกับภาษาไทย



1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2







3

2. ความรู

3. ทักษะทางปญ

4

1

2

3

4

5

1

2
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