สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
- หลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ประจา
- อาจารย์พิเศษ

1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
4
6
6
8
9
10
10
12
12
49
50
50

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมิน ประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

51
51
56
56
56
57
57
58
58
58
59
60
60
61
62
62
62
62

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ภาคผนวก 2 ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก 3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก 5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560

63
69
78
80
91

1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25450071100132
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซีย
Bachelor of Arts Program in Russian

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ ภาษาไทย
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซีย)
Bachelor of Arts (Russian)
ศศ.บ. (ภาษารัสเซีย)
B.A. (Russian)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

2
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษารัสเซีย
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ .............................................
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ .........................................................................
(ทั้งนี้ กรณีความร่วมมือกับสถานการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..................
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา .................... ปีการศึกษา .......................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
วาระที่ 4.14 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง วาระที่ 4.21
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ .2560 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
วาระที่ 5.6 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ .2560
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

3
 สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ........... เดือน ......... พ.ศ. .......
 สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนภาษารัสเซียในระดับโรงเรียน
8.2 ผู้สอนภาษารัสเซียในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน
8.3 ล่ามและนักแปล
8.4 มัคคุเทศก์
8.5 พนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษารัสเซีย
8.6 เจ้าหน้าที่ประจาสถานทูตประเทศที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาหลัก
8.7 หน่วยงาน กอง กรม ของกระทรวงต่าง ๆ ที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาหลัก
8.8 อาชีพอิสระอื่น ๆ เช่น นักเขียน นักธุรกิจ เป็นต้น

4
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายอาจรณ
เชษฐสุมน

ตาแหน่งทาง
วุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
การศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
ผู้ช่วย
Ph.D. Russian
ศาสตราจารย์
Language
M.A.
ร.บ.

2

นางสมภักดิ์
จันทร์สุกรี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
*M.A.

3

4
5

นางสาวศรีวรา
ผาสุขดี

นางพัชรภี
ฐาปโนสถ
Mr. Ivan
Sakhno

Russian and
Literature
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
Russian
Language
Russian and
Literature

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

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

Russia

2542

Russia

2532

ไทย

2525

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

Russia

2538

Russia

2534

Russia

2554

ไทย

2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์

M.A.

Russian as a
Foreigner
รัสเซียศึกษา

อาจารย์

ศศ.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 1)
*M.A.

Philology

Moscow State University

Russia

2525

อาจารย์

*M.A.

Philology
(Russian as a
Foreigner)

Far Eastern Federal
University, Vladivostok,
Russia

Russia

2550

*หมายเหตุ เป็นการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอื่น ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคาแหง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
(การวิเคราะห์หลักสูตร)
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - พ.ศ. 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อ
รองรับภาคบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขยายตลาดเศรษฐกิจไปยังรัสเซียและกลุ่มประเทศอดีตสหภาพ
โซเวีย ต โดยจะยกระดับ คุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิ ตและพั ฒ นาบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถ
ปรับตัวเข้ากับงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวั ตน์ โดยในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างมีแผนพัฒนาทาง

5
เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจ
การ
ท่องเที่ยว การค้าและการบริการหลายประเภท ต้องอาศัยภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งภาษารัสเซีย
นับเป็ นภาษาสาคัญที่มีบ ทบาทอย่างสูงในทวีปยุโรปทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยหลายรูปแบบ นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่ ง จะท าให้ อ าเซี ย นมี ก ารรวมตั ว กั นอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งยังต้องขยายความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศในภูมิภาคมาก
ขึ้ น ซึ่ ง รั ส เซี ย เป็ น หนึ่ ง ในประเทศคู่ เ จรจาอาเซี ย น (ASEAN +10) และเป็ น ประเทศสมาชิ ก ของ
ความตกลงดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรมดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาษาต่างประเทศและปรับแผนการพัฒนาความรู้ด้านภาษารัสเซียให้สอดคล้องกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและในประเทศรัสเซีย ก่อให้เกิดกระแสความนิ ยม
บริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น พืชสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ ตลอดจนการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการแพทย์แผนทางเลือก โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทย เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น จึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ไทยและนามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้และสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Service) ดังนั้น
จึงต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสั งคม
และวั ฒ นธรรม เพื่ อ ปรั บ กระบวนทั ศ น์ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานได้โดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับสากล
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12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและปรับเปลี่ย นได้ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การค้า การลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ภาษารัสเซียให้มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของความได้เปรียบและเสียเปรียบในการใช้ภาษา
ในการเปิดตลาดเสรีทางการค้าในอนาคต โดยต้องปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่ง
เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีผลทาให้มหาวิทยาลัยต้อง
ทบทวนหลักสูตรเดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลง
จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และสอดคล้อง
กับ ความต้องการที่แท้จริ งของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก และต้องสอดคล้องกับ
ปรัชญาปณิธานและความเป็นมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียน
จานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสูตร เพื่อผู้เรียนหลากหลายอาชีพที่อยู่ในวัย และฐานะต่างๆ
กัน มีสภาพทางสังคมต่างกัน และให้การดาเนินการของหลักสูตรและการเรียนการสอนมีการจัดการที่
ยืดหยุ่นแต่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นการกระจายโอกาส เพื่อกลุ่ มคนที่ด้อยโอกาส เพื่อการพัฒนา
บั ณ ฑิต ที่มี คุณ ภาพ กอปรด้ ว ยความรู้คู่ คุ ณธรรมและมีจิ ตส านึก เพื่ อการพัฒ นาและรับ ใช้ สั ง คมทุ ก
ระดับชั้นต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
3(3-0-9)
คณะนิติศาสตร์
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น)
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)
2(2-0-4)
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)
3(3-0-6)
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)
3(3-0-6)
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)
3(3-0-6)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)
2(2-0-4)
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PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
**SOC 1003

หลักการดารงชีวิตในสังคม (Principles for Living in a Society) 3(3-0-6)
วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)
3(3-0-6)
ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)
3(3-0-6)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
คณะศึกษาศาสตร์
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
คณะวิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
3(3-0-6)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
3(3-0-6)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
3(3-0-6)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
3(3-0-6)
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)
3(3-0-6)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
คณะรัฐศาสตร์
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป (Introduction to Political Science)
3(3-0-6)
คณะเศรษฐศาสตร์
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)
3(3-0-6)
13.2 รายวิชาที่สาขาวิชาภาษารัสเซียเปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นเรียนดังนี้
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
**RUS 1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
(RUS 1001) (Russian for Communication 1)
**RUS 1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
(RUS 1002) (Russian for Communication 2)
**RUS 2011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
(RUS 2001) (Russian for Communication 3)
**RUS 2012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
(RUS 2002) (Russian for Communication 4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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- วิช าเอกบั ง คั บ ภาษาต่า งประเทศของหลั ก สู ต รประวั ติ ศาสตร์ เ พื่อ การท่อ งเที่ ย ว ได้แ ก่
กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides I)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides II)
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการสอน การสอบ และ
การประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย สามารถใช้ภาษา
รัสเซียสื่อสารในการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพ มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้
และการศึกษาภาษาต่างประเทศ ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน ระหว่างนานาประเทศในโลกยุคดิจิตอล
เนื่องจากภาษารัสเซียเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ และมีบทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่งในการประกอบธุรกิจการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวในประเทศไทย การนาหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ใน
การผลิ ตบั ณฑิต จึ งเป็ น การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรของประเทศให้ มีความรู้ความสามารถใน
การสื่อสารภาษารัสเซียและสามารถทางานในสภาพแวดล้อมข้ามวัฒนธรรม เพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน รวมทั้งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคม
อาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ เตรี ย มนั ก ศึ ก ษาให้ ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถในหมวดภาษารั ส เซี ย ปั จ จุ บั น
ภาษารัสเซียเฉพาะด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรมรัสเซีย
1.3.2 เพือ่ เสริมสร้างให้นักศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวรัสเซีย
1.3.3 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ภาษารัสเซียพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้และทักษะในการใช้ภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กาหนด รวมทั้งให้
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
หลักสูตร

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยใน
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
สอดคล้องกับหลักสูตรสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- ดาเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามและสารวจความต้องการ
กับความต้องการของธุรกิจ
ของสังคมและตลาดงานในส่วนที่
และการเปลีย่ นแปลงของ
เกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถ
สังคม
และทักษะของบัณฑิต

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การประเมินผล
ผู้เรียนและประสบการณ์ใน
การนาความรู้ไปใช้เพื่อให้
บริการวิชาการแก่สังคม

4. ปรับปรุงคุณภาพผูส้ อนให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
- รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลีย่ ในระดับดี
- การประเมินผลหลักสูตรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน - ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอนให้ทางานบริการวิชาการ อาจารย์ในหลักสูตร
แก่องค์กรภายนอก
- รายละเอียดของรายวิชาที่มีการ
- วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของ ปรับปรุงแผนการสอน
รายวิชา ปรับปรุงแผนการสอน
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และ - การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนที่
ปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน
- สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
โดยให้เข้าศึกษาดูงาน ประชุมอบรม
สัมมนาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
- สนับสนุนโดยหาแหล่งเงินอุดหนุน
วิจัย สนับสนุนเครื่อง มือวิจัยและ
การตีพิมพ์งานวิจัย เพื่อเผยแพร่ตอ่
นักวิชาการและสาธารณชน

- จานวนอาจารย์ที่ได้เพิ่มพูนความรู้
และเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ
- จานวนครั้งในการฝึกอบรมด้านการ
วิจัย
- จานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มี
 ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรณี ป.ตรี)
 เป็นไปตามข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5
และ ข้อ 6 ซึ่งกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
1) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
3) ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทาความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสู ตรไม่เพียงพอ ขาด
ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศและไม่คุ้ นเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา
ประกอบกับการเรียนการสอนภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษามีอยู่ในวงจากัด ทาให้ผู้สมัครเรียนส่วนใหญ่
ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา
นักศึกษาที่จ ะเข้ารั บ การศึกษามีค วามรู้พื้นฐานทางภาษา กรณีที่นักศึกษาจาเป็นต้องปรับ
พื้นฐานให้จัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะนาการเรียนการสอน
- มีระบบอาจารย์ให้คาปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้คาปรึกษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
- จัดสอนปรับพื้นฐาน
- จัดทาคู่มือแนะนาการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซีย ในระหว่างปีการศึกษา 2560-2564
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

40
40
-

45
35
80
-

50
40
30
120
-

55
45
35
25
160
25

60
30
40
30
160
30

2.6 งบประมาณตามแผน
- แสดงงบประมาณ จาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการ
งบประมาณ

จานวนเงินในแต่ละปี

เงินเดือน
ค่าตอบแทน (1)
ค่าใช้สอย (2)
ค่าวัสดุ (3)
ค่าครุภัณฑ์ (4)

2560
2,554,680
466,750
8,775
5,000
-

ยอดรวม 1+2+3+4
รวมทั้งหมด

480,525
3,035,205

2561
2,707,960
466,750
8,775
5,000
30,000

2562
2,870,440
466,750
8,775
5,000
30,000

2563
3,042670
466,750
8,775
5,000
30,000

2564
3,225,230
466,750
8,775
5,000
30,000

510,525
510,525
510,525
3,218,485
3,380,965
3,553,195
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร 30,220.723 บาท/คน/หลักสูตร

510,525
3,735,755
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 และ ข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
18
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
6
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
90
หน่วยกิต
1) วิชาเอก
72 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
42 หน่วยกิต
2) วิชาโท
18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
9
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาเป็น 7 หลัก โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 – 3
เป็นตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา RUS
หลักที่ 4
เป็นตัวเลข
สื่อถึงชั้นปีของวิชา (วิชาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็นตัวเลข
สื่อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรือหมวดวิชา)
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2) ความหมายของเลขประจากระบวนวิชา
เลข 0,1 หมายถึง
หมวดภาษารัสเซียปัจจุบัน (RUS X0XX, X1XX)
เลข 4 หมายถึง
หมวดภาษารัสเซียเฉพาะ (RUS X4XX)
เลข 5 หมายถึง
หมวดวรรณคดีรัสเซีย (RUS X5XX)
เลข 7 หมายถึง
หมวดอารยธรรมรัสเซีย (RUS X7XX)
เลข 9 หมายถึง
หมวดภาษาศาสตร์ (RUS X9XX)
หลักที่ 6 – 7
เป็นตัวเลข
สื่อถึงลาดับของวิชา
* หมายถึง
กระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้
** หมายถึง
กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้
3) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวิชา 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

14
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
ให้เรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 10 หน่วยกิต
ART 1003
ศิลปวิจักษณ์
(Art Appreciation)
เลือกเรียน
MSA 1003
ดนตรีวิจักษณ์
1 กระบวนวิชา
(Music Appreciation)
LIS 1001
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรียน
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 กระบวนวิชา
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 หน่วยกิต
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
เลือกเรียน
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
1 กระบวนวิชา
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เลือกเรียน 1
(Introduction to Law)
กระบวนวิชา
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science)
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
(Knowledge and Morality)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซียต้องเรียน 4 กระบวนวิชา ดังนี้
**RUS 1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
(RUS 1001) (Russian for Communication 1)
**RUS 1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
(RUS 1002) (Russian for Communication 2)
**RUS 2011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
(RUS 2001) (Russian for Communication 3)
**RUS 2012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
(RUS 2002 ) (Russian for Communication 4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
30
- วิชาเอกเลือก
42
2) วิชาโท

3(3-0-6)
3(3-0-6)
90 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

1) วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
RUS 2101 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Listening and Speaking in Russian I)
**RUS 3011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
(RUS 3001) (Russian for Communication 5)
**RUS 3012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
3(2-2-5)
(RUS 3002) (Russian for Communication 6)
RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Reading in Russian I)
RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Writing in Russian I)
**RUS 3501 วรรณคดีรัสเซียเบื้องต้น
3(3-0-6)
(History of Russian Literature)
เลือกเรียน
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
1 กระบวนวิชา
3(3-0-6)
(Russian Language and Culture)
**RUS 4011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
3(2-2-5)
(RUS 4001) (Russian for Communication 7)
**RUS 4012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
3(2-2-5)
(RUS 4002) (Russian for Communication 8)
RUS 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Introduction to Russian Linguistics)
เลือกเรียน
RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
1 กระบวนวิชา 3(3-0-6)
(Russian Phonetics and Phonology)
**RUS 3901 วิทยาหน่วยคาภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Morphology)
เลือกเรียน
**RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
1 กระบวนวิชา
3(3-0-6)
(Russian Syntax)
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วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษารัสเซียเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวด ของ
หลักสูตร โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้อง
เป็นกระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1. หมวดภาษารัสเซียปัจจุบัน (RUS X0XX, X1XX)
RUS 2102 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Listening and Speaking in Russian II)
RUS 3102 การอ่านภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Reading in Russian II)
RUS 3104 การเขียนภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Writing in Russian II)
RUS 3106 การสนทนาภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Russian Conversation I)
RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Russian Conversation II)
RUS 4101 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1
3(2-2-5)
(Translation: Russian-Thai I)
RUS 4102 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2
3(2-2-5)
(Translation: Russian-Thai II)
RUS 4103 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Translation: Thai - Russian I)
RUS 4104 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Translation: Thai - Russian II)
2. หมวดภาษารัสเซียเฉพาะด้าน (RUS X4XX)
RUS 3401 ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
(Business Russian I)
RUS 3402 ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
(Business Russian II)
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(Russian for Tour Guides I)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(Russian for Tour Guides II)
RUS 3405 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
(Russian for Computer User)
RUS 3406 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1
(Russian for Hotel Work I)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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RUS 3407 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2
(Russian for Hotel Work II)
RUS 3408 ภาษารัสเซียสาหรับงานเลขานุการ
(Russian for Secretarial Works)
RUS 3409 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Russian for Eco-Tourism)
*RUS 3410 ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจการบิน
(Russian in the field of Airline Business)
RUS 4401 ภาษารัสเซียด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
(Russian for Law and Political Science)
RUS 4402 ภาษารัสเซียด้านความงามและสุขภาพ
(Russian for Beauty and Health Care)
RUS 4403 ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Russian for Science and Technology)
RUS 4404 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
(Russian for Medical Services)
*RUS 4406 ภาษารัสเซียด้านสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์
(Russian in the field of Communication and broadcasting )
*RUS 4407 ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(Russian in the field of Real Estate Business)
*RUS 4408 ภาษารัสเซียด้านพุทธศาสนา
(Russian in the field of Buddhism)
3. หมวดวรรณคดีรัสเซีย (RUS X5XX)
*RUS 3502 วรรณกรรมพื้นบ้านรัสเซีย
(Russian Folk Literature)
RUS 4501 วรรณคดีรัสเซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
(Russian Literature in the First Half of the 19th Century)
RUS 4502 วรรณคดีรัสเซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
(Russian Literature in the Second Half of the 19th Century)
RUS 4503 วรรณคดีรัสเซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
(Russian Literature in the First Half of the 20th Century)
RUS 4504 วรรณคดีรัสเซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
(Russian Literature in the Second Half of the 20th Century)
RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปัจจุบัน
(Contemporary Russian Literature)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4. หมวดอารยธรรมรัสเซีย (RUS X7XX)
RUS 3702 บทอ่านเกี่ยวกับศิลปะของประเทศรัสเซีย
(Readings in Russian Arts)
RUS 3704 บทอ่านเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย
(Readings in Russian Folklore)
RUS 3705 บทอ่านเกี่ยวกับปรัชญารัสเซีย
(Readings in Russian Philosophy)
*RUS 3706 บทอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประเทศรัสเซียปัจจุบัน
(An Article in Printing Media in relation to Russian
in the Present Age)
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร
Western Culture for Communication
5. หมวดภาษาศาสตร์ (RUS X9XX)
RUS 2903 ประวัติไวยากรณ์ภาษารัสเซีย
(History of Russian Grammar)
RUS 2904 อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย
(Russian Semantics)
RUS 2905 การวิเคราะห์และการสร้างคาในภาษารัสเซีย
(Word Analysis and Formation in Russian)
RUS 3902 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
(Russian Discourse Analysis)
RUS 3903 วัจนลีลาศาสตร์ภาษารัสเซีย
(Russian Stylistics)
RUS 4901 ปัญหาการฟังและการพูดภาษารัสเซีย
(Problems in Listening to and Speaking Russian)
RUS 4903 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษารัสเซียกับภาษาไทย
(Contrastive Analysis of Russian and Thai)

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

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

2) วิชาโท 18 หน่วยกิต
1) วิชาโท 18 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเอกภาษารัสเซีย)
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ากับวิชาเอก หรือเลือกเรียน
วิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
(2) สาหรั บวิช าโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ให้ถือตามกฎเกณฑ์วิช าโทของคณะนั้น ๆ กรณีที่
กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
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(3) กระบวนวิชาเลือกเรียนจะต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก
และวิชาเลือกเสรี
สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ ในการเรียนวิชาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องนั้น
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับ
กระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หากเรียน
กระบวนวิชาคู่ซ้า คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
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วิชาโทภาษารัสเซีย
(สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น/คณะอื่นเรียน)
วิชาโทภาษารัสเซีย จานวน 18 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**RUS 1011 (RUS 1001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Russian for Communication 1
**RUS 1012 (RUS 1002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Russian for Communication 2
**RUS 2011 (RUS 2001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Russian for Communication 3
**RUS 2012 (RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Russian for Communication 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษารัสเซียที่ไม่ซ้ากับ
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. นักศึกษาที่เลือกเรียน **RUS 1011 (RUS 1001) และ **RUS 1012 (RUS 1002) เป็นวิชาศึกษา
ทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา ให้เรียน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**RUS 2011 (RUS 2001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Russian for Communication 3
**RUS 2012 (RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Russian for Communication 4
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษารัสเซียที่ไม่ซ้ากับ
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ค. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**RUS 3011 (RUS 3001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Russian for Communication 5
**RUS 3012 (RUS 3002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
3(2-2-5)
Russian for Communication 6
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**RUS 4011 (RUS 4001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
3(2-2-5)
Russian for Communication 7
**RUS 4012 (RUS 4002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
3(2-2-5)
Russian for Communication 8
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษารัสเซียที่ไม่ซ้ากับ
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
**HIS 1001

อารยธรรมตะวันตก

**HIS 1002
**HIS 1201
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
**SOC 1003
THA 1001
LIS 1001
**RUS 1011
(RUS1001)

อารยธรรมตะวันออก
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
หลักการดารงชีวิตในสังคม
เลือกเรียน
วัฒนธรรมและศาสนา
1 วิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญาเบื้องต้น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
ART 1003
MSA 1003
**ECO 1003
**LAW 1004
**PSY 1001
POL 1100
THA 1002
xxx9999
**RUS 1012
(RUS 1002)
**RAM 1000

เลือกเรียน
1 วิชา 3 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต

ศิลปะวิจักษณ์
เลือกเรียน
1 วิชา 2 หน่วยกิต
ดนตรีวิจักษณ์
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เลือกเรียน
1 วิชา 3 หน่วยกิต
จิตวิทยาทั่วไป
รัฐศาสตร์ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(2-2-5)

ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

รวม

2(2-0-4)

3(3-0-6)

17 หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3

รหัสวิชา
**RUS 2011
(RUS 2001)
RUS 2101
RUS 2901
RUS 2902
xxx9999

การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย
สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
กลุ่มวิชาเอกเลือก

xxx9999
xxx9999

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท
รวม

รหัสวิชา
**RUS 2012
(RUS 2002)
RUS 3101
xxx9999
xxx9999
xxx9999
xxx9999

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4

หน่วยกิต
3(2-2-5)

การอ่านภาษารัสเซีย 1
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท

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

รวม

18

หน่วยกิต
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รหัสวิชา
**RUS 3011
(RUS 3001)
RUS 3103
xxx9999
xxx9999
xxx9999
xxx9999

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5

หน่วยกิต
3(2-2-5)

การเขียนภาษารัสเซีย 1
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท

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

รวม

รหัสวิชา
**RUS 3012
(RUS 3002)
RUS 3501
RUS 3701
xxx9999
xxx9999
xxx9999
xxx9999

18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
วรรณคดีรัสเซียเบื้องต้น
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท
รวม

หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

หน่วยกิต
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รหัสวิชา
**RUS 4011
(RUS 4001)
**RUS 3901
**RUS 4902
xxx9999
xxx9999
xxx9999
xxx9999
xxx9999

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
วิทยาหน่วยคาภาษารัสเซีย
วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย

xxx9999
xxx9999
xxx9999

3(3-0-6)

เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท
รวม

รหัสวิชา
**RUS 4012
(RUS 4002)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

หน่วยกิต

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8

หน่วยกิต
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเลือกเสรี

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

รวม

12

หน่วยกิต

26
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
ศึกษาพื้ น ฐานทางวิช าการเกษตร ซึ่ง เกี่ยวข้องกั บเศรษฐกิจ และความส าคัญในสั งคม
ปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติ
และการจัดการเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem,
social important and environment studies.
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดารงชีวิต และ
ชีววิทยาสาหรับชีวิตประจาวัน
(Not open to science students)
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of
living and biology for everyday life.
CMS1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles
and theories and various industrial applications.
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PHY 1001

ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลื่น
ความร้ อ นในบรรยากาศ เสี ย ง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ า เพื่อ การสื่ อ สาร อะตอมและ
ควอนตัม การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
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.

SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจาวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดารงชีวิตและ
การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
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.
คณิตศาสตร์
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่าง ๆ
ของคอมพิว เตอร์ทั ้ง ด้า นฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ การสื ่อ สารข้อ มูล เครือ ข่า ย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม
และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้คอมพิวเตอร์
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.
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MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์แ ละฟังก์ชั่น ระบบจานวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and
matrices, counting principle and probability.
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความน่าจะเป็น
การชักตั วอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และ
การถดถอย และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion,
probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression,
and applied for Social Sciences
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสาคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่า
และลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
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.
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่องดนตรีช นิดต่าง ๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็ นพื้นฐานอันจาเป็นแก่การฟัง
ผลงานของนั ก ประพั น ธ์ เ พลงเอกของโลก ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บดนตรี ช นิ ด ต่ า ง ๆ เน้ น
พัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
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.
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LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อการค้ นคว้ าและเผยแพร่ สารสนเทศวิ ธี การค้ นคว้ า การท ารายงานและ
การอ้างอิงในงานวิชาการ
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.
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
ศึกษาพัฒ นาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสั งคมและวัฒ นธรรมของสั งคม
ตะวัน ตกตั้งแต่ส มัยโบราณถึงปัจจุบัน โดยเน้นลั กษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตก
ตลอดจนการครอบงาของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก นับตั้งแต่คริส ต์ศตวรรษที่ 18
เป็นต้นมา
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)
(Eastern Civilization)
ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความสาเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุค
โบราณถึงยุ คสมัยใหม่ โดยเน้นลั กษณะอัน โดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจน
การตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงาโลกยุคใหม่
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.
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**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมในสั ง คมไทย ตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณถึ ง ยุ ค ใหม่ โดยเน้ น
ลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times.
Emphasis is placed on unique characteristics of political, economic, social, and
cultural developments.
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ การแสวงหาคุ ณ ค่ า และการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ชี วิ ต
บ่อเกิด และความจาเป็นของจริยธรรมในสังคม
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for
human life, the source and necessity of morality in society.
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(Culture and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดี ต
และ ปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่างๆ
ในโลกปัจจุบัน สาระสาคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่างๆ
A study of cultures and religions: the meaning of culture, western culture,
eastern culture, Especially Thai culture from past to present, as well as Thai
customs. The study of the fundamental and essence of world religions are
included.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
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.
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
(ห้ามนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ลงทะเบียน)
ศึ กษาลั กษณะทั่ ว ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้ กฎหมาย บุ คคลและ
ความสามารถสิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกาหนดตัวบุคคล
ความสามารถนิ ติบุคคล ลั กษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิ น และกระบวนการ
ยุติธรรม
A study of the nature of law; the classification of law; law enforcement;
persons and capacity; rights and their exercise; period of personality; person
determination; juristic persons’ capacity; family; succession; property; and
judicial process.
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการ
ใหญ่ๆ ในเรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่ มผลประโยชน์
ศึ ก ษาประเด็ น ส าคั ญ ๆ ในทางรั ฐ ศาสตร์ อาทิ การพั ฒ นาการเมื อ ง การพั ฒ นา
ประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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.
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Economics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์)
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
ศึกษาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุป
สงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การกาหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุน รายรับ และกาไรจากการผลิต ตลาด รายได้ประชาชาติ
การ
กาหนดรายได้ป ระชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิ น การคลั งสาธารณะและ
นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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A study of basic and general knowledge of economic including both
microeconomics and macroeconomics; demand, supply, elasticity of
demand, elasticity of supply, equilibrium price, production theory, cost,
revenue, profit, markets, national income, money sector and monetary
policy, public finance and fiscal policy, international economics and
economic developments.
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา พื้ น ฐานทาง
สรีรวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ การคิด ความจา
อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological
basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning
thinking, memory, emotion and motivation, intelligence, personality and
adjustment, and social behavior etc. to apply for daily life.
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนาหลัก
ธรรมาภิบาล หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ
รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อ
พัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทยมีสานึกที่จะ
ดูแลรับผิดชอบสังคมไทย
The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and
ethics, the relationships between knowledge and morality, the fostering of
individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles
of good governance, the use of philosophy of the sufficiency economy in
actual life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the need
to conserve natural resources, to protect the environment and sources of
energy to the end that graduates will have the qualities of being
knowledgeable and socially good persons who will take responsibility for Thai
society.
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**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึ ก ษาขอบเขตและสาระทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ สั ง คม
วัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรมไทย อั ต ลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมอาเซี ย น
วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ
การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม
A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning
man, society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human
ecology, Thai culture, local identity and wisdom, ASEAN cultures, global
culture and globalization, socio-cultural change and the application of
knowledge to development, business management, social policy and
planning etc.
ภาษารัสเซีย
**RUS 1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(RUS 1001) (Russian for Communication 1)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยคาศัพท์
สานวนและประโยคง่ายๆ
A study of the Russian language for communication through practice in
listening, speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple
vocabulary, expressions and use of sentence patterns.
**RUS 1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(RUS 1002) (Russian for Communication 2)
ศึกษาภาษารั สเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 1011 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 1 aiming to practice the
listening, speaking, reading and writing skills for daily-life communication.
(Recommended preliminary course: RUS 1011)
**RUS 2011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
(RUS 2001) (Russian for Communication 3)
ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซีย เพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS
1012 มาก่อน)
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A continuation of Russian for Communication 2 aiming to further practice
the listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level
of communication in daily life. (Recommended preliminary course: RUS
1012)
**RUS 2012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
(RUS 2002) (Russian for Communication 4)
ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิช า
RUS 2011 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 3 aiming to further practice the
listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of
communication in a variety of situations. (Recommended preliminary course:
RUS 2011)
ภาษาไทย
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาและระบบ
ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสานวนไทย เพื่อนาไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง
พูด อ่านและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology,
morphology, and syntax of the Thai language, including royal terms and
Thai idioms, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and
writing.
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน
การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok
period, including the types and characteristics of Thai literature and literary
terms.
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หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเอก
72 หน่วยกิต
(1) วิชาเอกบังคับภาษารัสเซีย
30 หน่วยกิต
RUS 2101 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Listening and Speaking in Russian I)
ฝึกทักษะทางด้านการฟังและการพูด โดยใช้ความรู้ภาษารัสเซียที่เรียนมาในขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สามารถฟังและเข้าใจบทอ่านหรือบทสนทนาในชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ และ
โต้ตอบได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 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
2012)
**RUS 3011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
(RUS 3001) (Communication Russian V)
ศึกษาภาษารัสเซียสาหรับผู้เรียนระดับกลาง โดยศึกษาโครงสร้างประโยค คาศัพท์ และ
สานวน รวมทั้งฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาในการพูด การฟังและการเขียน
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 มาก่อน)
A study of Russian structures, vocabulary and expressions for intermediate
learners; Practice in reading, speaking, listening and writing.
(Recommended preliminary course: RUS 2012)
**RUS 3012 ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 6
3(2-2-5)
(RUS 3002) (Communication Russian VI)
ศึกษาต่อจาก RUS 3011 โดยศึกษาโครงสร้างประโยค คาศัพท์และสานวน รวมทั้งฝึก
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาในการพูด การฟังและการเขียนในระดับสูงขึ้น
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3011 มาก่อน)
Continuation of RUS 3011 a study of structure, vocabulary and expressions.
Practice in Reading, speaking and writing. (Recommended preliminary course
RUS 3011)
RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Reading in Russian I)
ฝึกทักษะการอ่านภาษารัสเซีย โดยเน้นความเข้าใจเนื้อหา คาศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ภาษา (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 มาก่อน)
Practice in Reading, skill with an emphasis on comprehension of content,
vocabulary Expression, and structures. (Recommended preliminary course
RUS 2012)
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RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Writing in Russian I)
ศึกษาหลักการเขียนภาษารัสเซีย โดยฝึกการเขียนรูปประโยคต่าง ๆ และเรียบเรียงให้
เป็นอนุเฉท (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3011 มาก่อน)
A study of Russian writing techniques. Practice in writing kinds of sentences
and Organizing Sentences into paragraphs. (Recommended preliminary
course RUS 3011)
**RUS 3501 วรรณคดีรัสเซียเบื้องต้น
3(3-0-6)
(History of Russian Literature)
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีรัสเซีย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้รู้จัก
นักเขียน และผลงานที่สาคัญโดยสังเขป (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3011 มาก่อน)
A study of the history and evolution of Russian literature from the 11th
century to the Present time with and emphasis on Russian writers, poets and
outstanding literary works. (Recommended preliminary course RUS 3011)
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Language and Culture)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม โดยศึกษาจากสุภาษิต คาพังเพย สานวน
โวหารในภาษารัสเซียที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด (ควรเรียนกระบวนวิชา
RUS 3012 มาก่อน)
A study of the relation between language and culture from Russian proverbs
and literary Style. (Recommended preliminary course RUS 3012)
**RUS 4011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
3(2-2-5)
(RUS 4001) (Communication Russian VII)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียนจากบทอ่าน
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
A study of selected texts in order to improve Russian listening, speaking,
reading and writing skills. (Recommended preliminary course RUS 3012)
**RUS 4012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
3(2-2-5)
(RUS 4002) (Communication Russian VIII)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อความเข้าใจในการฟั ง พูด อ่าน และเขียนจากบทอ่านในระดับสูง
ขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4011 มาก่อน)
An advanced study of selected texts in order to improve Russian listening,
speaking, Reading and writing skills. (Recommended preliminary course RUS
4011)
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RUS 2901

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Introduction to Russian Linguistics)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์รัสเซียในเรื่องหน่วยเสียง หน่วยคา โครงสร้าง
ประโยคของภาษารัสเซียปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจลักษณะของภาษารัสเซียอย่างถูกต้อง
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 มาก่อน)
A study of Russian linguistics: phonemes, morphemes, and syntax.
(Recommended preliminary course RUS 2012)

RUS 2902

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Phonetics and Phonology)
ศึกษาเสียงและระบบเสียงในภาษารัสเซียตั้งแต่สระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักและ
ทานองเสียง ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการออกเสียง (ควรเรียนกระบวนวิชา
RUS 1012 มาก่อน)
A study of the Russian sound system, with an emphasis on proper stress,
and rule of pronunciation. (Recommended preliminary course RUS 1012)

**RUS 3901 วิทยาหน่วยคาภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Morphology)
ศึกษาระบบคา องค์ประกอบทางไวยากรณ์และหน้าที่ของคาในภาษารัสเซีย
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2901 มาก่อน)
A study of Russian system of morpheme: word grammatical components
and functions. (Recommended preliminary course RUS 2901)
**RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Syntax)
ศึกษาวลีและโครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ ในภาษารัสเซีย
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2901 มาก่อน)
A study of phrases, and different sentences, structures of Russian.
(Recommended preliminary course: RUS 2901)
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(2) วิชาเอกเลือกภาษารัสเซีย
42 หน่วยกิต
หมวดภาษารัสเซียปัจจุบัน (RUS XOXX, RUS X1XX)
RUS 2102 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Listening and Speaking in Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 2101 ฝึกทักษะการฟัง และการพูด โดยมีเนื้อหาและภาษาซับซ้อน
มากขึ้นโดยสามารถสรุ ปใจความและแสดงความคิดเห็นได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS
2101 มาก่อน)
Continuation of RUS 2101. A practice in Russian listening and speaking on
move complex texts, discussion, and summarized oral report on various topics.
(Recommended preliminary course RUS 2101)
RUS 3102 การอ่านภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Reading in Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 3101 โดยเน้นความเข้าใจเนื้อหา คาศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ภาษารัสเซียในระดับสูงขึ้น (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 3104 การเขียนภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Writing in Russian II)
ศึกษาต่อจากวิชา RUS 3103 ในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้น ความสามารถในการเรียงความให้
สมบูรณ์ตามความคิดและย่อความได้ (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 3106 การสนทนาภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Russian Conversation I)
ฝึกสนทนาภาษารัสเซียในเรื่องทั่ว ๆ ไป โดยเน้นการออกเสียง การใช้คาศัพท์ สานวน
และโครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวน
วิชา RUS 2012 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 2012)
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RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Russian Conversation II)
ฝึกสนทนาภาษารัสเซียในหัวข้อที่กาหนด โดยเน้นการใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ประโยคได้อย่างถูกต้อง ทั้ งในด้านภาษาและวัฒ นธรรม (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 4101 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1
3(2-2-5)
(Translation: Russian-Thai I)
ศึกษาหลักและวิธีการแปลเบื้องต้น โดยการแปลประโยคและอนุเฉท
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
A study of basic principle and technique in translation with a practice in
translating Sentences and short paragraphs. (Recommended preliminary
course: RUS 3012)
RUS 4102 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2
3(2-2-5)
(Translation: Russian-Thai II)
ศึกษาหลักและวิธีการแปลข้อเขียนและเนื้ อเรื่องในระดับสูงขึ้น (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 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 1
3(2-2-5)
(Translation: Thai-Russian I)
ฝึกฝนวิธีการตีความและการแปลภาษาไทยเป็นรัสเซียเบื้องต้นโดยเปรียบเทียบถ้อยคา
สานวน และโครงสร้ า งประโยคระหว่ า งภาษาไทยและภาษารั ส เซี ย เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ถ่ายทอดเป็นภาษารัสเซียได้ (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)
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RUS 4104 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 2
3(2-2-5)
(Translation: Thai-Russian II)
ฝึกฝนวิธีการตีความและการแปลภาษาไทยเป็นรัสเซียในระดับสูงขึ้น เพื่อให้สามารถแปล
บทความ เรื่องสั้น และเอกสารต่าง ๆ ได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4103 มาก่อน)
Practice in interpretation and translation from Thai to Russian with more
advanced texts; articles, short stories, and document.
(Recommended preliminary course: RUS 4103)
หมวดภาษารัสเซียเฉพาะ (RUS X4XX)
RUS 3401 ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Russian I)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารที่ใช้ในวงการ
ธุรกิจระดับเบื้องต้น (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 มาก่อน)
A study of Russian vocabulary, expressions, and structures from texts and
documents used in business. (Recommended preliminary course: RUS 2012)
RUS 3402 ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Russian II)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารที่ใช้ใน
วงการธุรกิจระดับสูงขึ้น (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 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides I)
ศึก ษาศั พ ท์ ส านวน และโครงสร้ า งภาษารัส เซี ย จากบทอ่ า นและเอกสารต่ า งๆ ด้ า น
การท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทยโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
และการอ่าน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 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 2012)
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RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides II)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ ด้าน
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสถานที่สาคัญ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศ
ไทย โดยเน้นทักษะการฟัง 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)
RUS 3405 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Russian for Computer User)
ศึกษาภาษารัสเซียด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 มา
ก่อน)
A study of Russian terminology used in computer operation.
(Recommended preliminary course: RUS 2012)
RUS 3406 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1
3(2-2-5)
(Russian for Hotel Work I)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรม โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
A study of Russian vocabulary, expression and structures used in hotel work
with and emphasis on listening and speaking skills. (Recommended
preliminary course: RUS 3012)
RUS 3407 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2
3(2-2-5)
(Russian for Hotel Work II)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้อุตสาหกรรมการโรงแรมในระดับสูง
ขึ้น โดยเน้นทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS
3406 มาก่อน)
A 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)
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RUS 3408 ภาษารัสเซียสาหรับงานเลขานุการ
3(2-2-5)
(Russian for Secretarial Works)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้ในงานเลขานุการ การนัดหมาย
การติดต่อสื่อสารและบริการ การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม การจัดเก็บเอกสาร
ประชาสั มพั น ธ์ข่ าวสารในองค์ก ร รวมถึง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานเพื่ องาน
เลขานุการ ดูงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษารัสเซีย (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มา
ก่อน)
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 3012)
RUS 3409 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
(Russian for Eco-Tourism)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของประเทศไทย รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
A study of Russian vocabulary, expressions and structures used in eco-tourist
preservation of natural tourist spots, flora and fauna as well as
environmental protection. (Recommended preliminary RUS 3012)
*RUS 3410 ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
(Russian in the field of Airline Business)
ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เกี่ยวกับการใช้คาศัพท์ สานวนภาษารัสเซีย
ที่ใช้ในสายงานธุรกิจการบิน การฝึกสนทนาและตอบคาถาม เพื่อให้เกิดทักษะนาไปปรับใช้
ในเหตุการณ์จริง (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
Practice listening, speaking, and writing skills relating to Russian vocabulary
and idiom in the field of Airline Business. Apply conversational and
responding practice to create expertise and use in actual situation.
(Recommended preliminary RUS 3012)
RUS 4401 ภาษารัสเซียด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
(Russian for Law and Political Science)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทความและเอกสารต่างๆ ด้าน
นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โดยทั่วไปโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)

43
A study of Russian vocabulary, expressions, and structure from texts and
documents used in general law and political science, with an emphasis on
reading comprehension (Recommended preliminary course RUS 3012)
RUS 4402 ภาษารัสเซียด้านความงามและสุขภาพ
3(2-2-5)
(Russian for Beauty and Health Care)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัส เซียจากบทอ่าน เอกสารและสื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านความงามและสุขภาพ การดูแลความงามของใบหน้า เรือนร่าง ผม
และการดูแลสุขภาพ การดูแลความงามของใบหน้า เรือนร่าง ผมและการดูแลสุขภาพด้วย
สมุนไพรและการนวดแผนโบราณ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4011 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 4011)
RUS 4403 ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(Russian for Science and Technology)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทความและเอกสารต่าง ๆ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS
3012 มาก่อน)
A study of Russian vocabulary, expression and structures from texts,
documents in the fields of sciences and technology, with an emphasis on
reading comprehension (Recommended preliminary course RUS 3012)
RUS 4404 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
3(2-2-5)
(Russian for Medical Services)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษารัสเซียที่ใช้ในงานบริการด้านการรักษาพยาบาล
โรคและอาการของโรค ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ การตรวจวินิจฉัยโรคและการเข้ารับ การ
รักษาในโรงพยาบาล (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4012 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 4012)
*RUS 4406 ภาษารัสเซียด้านสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์
3(2-2-5)
(Russian in the field of Communication and broadcasting )
ศึกษาภาษารั ส เซีย ในด้านต่ างๆ จากวิท ยุและโทรทัศ น์ โดยเน้นความเข้าใจและสรุ ป
สาระสาคัญได้ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
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Study Russian language through several issues derived communication and
broadcasting laying emphasis on comprehending and essence summarizing.
(Recommended preliminary course RUS 3012)
*RUS 4407 ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
(Russian in the field of Real Estate Business)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในวงการธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อขาย การลงทุน
การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
Study Vocabulary and idiom in the field of real estate business including sale
and purchase for land, investment, and registration of ownership and the
like. (Recommended preliminary course RUS 3012)
*RUS 4408 ภาษารัสเซียด้านพุทธศาสนา
3(2-2-5)
(Russian in the field of Buddhism)
ศึ ก ษาค าศั พ ท์ ส านวน จากบทอ่ า นเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา และหลั ก ค าสอนพื้ น ฐานทาง
พระพุทธศาสนา (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4011 มาก่อน)
Study vocabulary and idiom acquired in an article relating to
philosophy and basic teachings in Buddhism. (Recommended
preliminary course RUS 4011)

หมวดวรรณคดีรัสเซีย (RUS x5xx)
*RUS3502 วรรณกรรมพื้นบ้านรัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Folk Literature)
ศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านรัสเซียประเภทต่างๆ เช่น นิทาน ตานาน เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ
สัตว์และนิทานมหากาพย์ โดยเน้นแก่นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมพื้นบ้าน
ประเภทต่างๆและอิทธิพลของวรรณกรรมพื้นบ้านต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรมรัสเซีย
A study of Russian folk literature: different types of folk stories, such as fairy
tales, novelet tales, tales about animals and epic tales, focusing on their
genre-specific features and influence on Russian literature and Russian
culture in whole.
RUS 4501 วรรณคดีรัสเซียช่วงต้นคริสต์สตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
th
(Russian Literature in the First Half of the 19 Century)
ศึกษาวิวัฒ นาการของวรรณกรรมในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศึกษาแนวการเขียนและ
ผลงานที่ดีเด่นของนักประพันธ์ในกลุ่มต่าง 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)
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RUS 4502 วรรณคดีรัสเซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
th
(Russian Literature in the Second Half of the 19 Century)
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศึกษาแนวการเขียน
และผลงานที่ดีเด่นของนักเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501 มาก่อน)
A study of Russian literature evolution at the end of the 19th Century,
learning about writing style and outstanding works of Russian authors.
(Recommended preliminary course RUS 3501)
RUS 4503 วรรณคดีรัสเซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
th
(Russian Literature in the First Half of the 20 Century)
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ศึกษาแนวการเขียนและ
ผลงานที่ดีเด่นของนักเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501 มาก่อน)
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 วรรณคดีรัสเซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
th
(Russian Literature in the Second Half of the 20 Century)
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ศึกษาแนวการเขียนและ
ผลงานที่ดีเด่นของนักเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501 มาก่อน)
A study of Russian literature evolution in the end of the 20th Century, learning
about writing style and outstanding works of Russian authors.
(Recommended preliminary course RUS 3501)
RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Contemporary Russian Literature)
ศึกษาวรรณกรรมยุคหลังสหภาพโซเวียตและผลงานของนักเขียนรัสเซียรุ่นใหม่ที่ สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ งบริ บ ททางสั งคม วั ฒ นธรรม และการเมือ งที่มี อิทธิ พลต่ อชี วิตชาวรั ส เซี ยใน
ปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3501 มาก่อน)
A study of post-soviet Literature and the works of modern Russian writer,
reflecting the social and cultural contexts and politics, that influences the
life of Russian in the present. (Recommended preliminary course RUS 3501)
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หมวดอารยธรรมรัสเซีย (RUS x7xx)
RUS 3702 บทอ่านเกี่ยวกับศิลปะของประเทศรัสเซีย
3(3-0-6)
(Readings in Russian Arts)
ศึ ก ษาบทอ่ า นภาษารั ส เซี ย เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะรั ส เซี ย ด้ า นจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปัตยกรรม ดนตรี การแสดง เพื่อให้ เข้าใจเอกลักษณ์ของศิล ปะรัส เซีย (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
A study of selected texts in Russian concerning architecture, sculpture,
painting, music, performance and cinema. (Recommended preliminary
course RUS 3012)
RUS 3704 บทอ่านเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย
3(3-0-6)
(Readings in Russian Folklore)
ศึ ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี พื้ น บ้ า นของรั ส เซี ย เทศกาลต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ประเพณี
การต้อ นรั บ แขก วัน ขึ้ น ปีใ หม่ ประเพณี ขึ้น บ้านใหม่ ประเพณีก ารแต่ งงาน ประเพณี
การเกิด ประเพณีการตาย (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 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 3012)
RUS 3705 บทอ่านภาษารัสเซียเกี่ยวกับปรัชญารัสเซีย
3(3-0-6)
(Readings in Russian Philosophy)
ศึกษาบทอ่านภาษารัสเซียเกี่ยวกับแนวคิดของนักปรัชญารัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
A study of selected texts in Russian concerning ideology of Russian
philosophers from the 19th to the 20th centuries. (Recommended preliminary
course RUS 3012)
*RUS 3706 บทอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประเทศรัสเซียปัจจุบัน
3(3-0-6)
(An Article in Printing Media in relation to Russian in the Present Age)
ศึ กษาบทอ่ านภาษารั สเซี ย ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ ของรัสเซียในโลกปัจจุบัน
Study Russian article with reference to politics, economy, society, and
culture covering situations in Russia in the present age.
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*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Western Culture for Communication)
ศึกษาอัตลักษณ์ด้านวัฒ นธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย
เพื่อให้ นักศึกษาสามารถสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพ และประยุกต์
ใช้ในบริบทสังคมโลกที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21
This course examines cultural identities of French-, German-, Spanishand Russian-speaking countries in order to help students develop effective
intercultural communication and apply the acquired knowledge to the
context of diversified global society of the 21st century.
หมวดภาษาศาสตร์ (RUS x9xx)
RUS 2903 ประวัติไวยากรณ์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(History of Russian Grammar)
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของไวยากรณ์ภาษารัสเซียโบราณจนถึงภาษารัสเซียปัจจุบัน
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2901 มาก่อน)
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)
(Russian Semantics)
ศึกษาทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายของคาในภาษารัสเซีย (ควรเรียนกระบวนวิชา
RUS 2901 มาก่อน)
A study of Russian semantics theory and analysis of meaning.
(Recommended preliminary course RUS 2901)
RUS 2905 การวิเคราะห์และการสร้างคาในภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Word Analysis and Formation in Russian)
ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนประกอบของคาและวิธีต่าง ๆ ในการสร้างคา (ควรเรียนกระบวน
วิชา RUS 2901 มาก่อน)
A study of word analysis and formation in Russian. (Recommended
preliminary course RUS 2901)
RUS 3902 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Russian Discourse Analysis)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของวาทกรรมภาษารัสเซียประเภทต่าง ๆ การจับประเด็น
ความคิดหลัก ความคิดรอง การเชื่อมโยงความคิด และความหมายแฝง (ควรเรียนกระบวน
วิชา RUS 2901 มาก่อน)
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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)
(Russian Stylistics)
ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของวาทศาสตร์และลีลาการใช้ภาษารัสเซียในงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 4011 มาก่อน)
A study of different forms of rhetoric and writing styles in various texts.
(Recommended preliminary course RUS 4011)
RUS 4901 ปัญหาการฟังและการพูดภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
(Problems in Listening to and Speaking Russian)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในด้านการฟังและการพูดภาษารัสเซีย ของคนไทย (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 2901 มาก่อน)
A study and analysis of the problems of Thai students in listening and
speaking Russian. (Recommended preliminary course RUS 2901)
RUS 4903 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต่างภาษารัสเซียกับภาษาไทย
3(3-0-6)
(Contrastive Analysis of Russian and Thai)
ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบภาษารัสเซีย กับภาษาไทยในเรื่องระบบเสียง คา ประโยค
และถ้อยคา สานวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2901 มาก่อน)
A contrastive study and analysis of Russian and Thai phonology, morphology,
syntax, and common expressions. (Recommended preliminary course RUS
2901)
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3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายอาจรณ
เชษฐสุมน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วุฒิ
การศึกษา
Ph.D.

Russian
Language

M.A.

Russian and
Literature
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ร.บ.
2

นางสมภักดิ์
จันทร์สุกรี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
*M.A.

3

นางสาวศรีวรา
ผาสุขดี

อาจารย์

สาขาวิชา

M.A.

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

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Russia

2542

Russia

2532

ไทย

2525

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Russian
Language
Russian and
Literature

Russian Peoples
Friendship
University
The Patrice Lumumba
Peoples Friendship
University

Russia

2538

Russia

2534

Russian as a
Foreigner

Ural State University
Yekaterinburg, Russian
Federation
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

Russia

2554

ไทย

2551

ศศ.บ.
รัสเซียศึกษา
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
4

นางพัชรภี
ฐาปโนสถ

อาจารย์

*M.A.

Philology

Moscow State University

Russia

2525

5

Mr. Ivan
Sakhno

อาจารย์

*M.A.

Philology
(Russian as a
Foreigner)

Far Eastern Federal
University, Vladivostok,
Russia

Russia

2550

*หมายเหตุ เป็นการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท
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3.3 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายอาจรณ
เชษฐสุมน

ตาแหน่งทาง
วุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
การศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
ผู้ช่วย
Ph.D. Russian
ศาสตราจารย์
Language
M.A.
ร.บ.

2

นางสมภักดิ์
จันทร์สุกรี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
*M.A.

3

4
5
6

นางสาวศรีวรา
ผาสุขดี

Russian and
Literature
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
Russian
Language
Russian and
Literature

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Russia

2542

Russia

2532

ไทย

2525

Russian Peoples Friendship
University
The Patrice Lumumba
Peoples Friendship University

Russia

2538

Russia

2534

Ural State University
Yekaterinburg, Russian
Federation
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

Russia

2554

ไทย

2551

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

อาจารย์

M.A.

Russian as a
Foreigner
รัสเซียศึกษา

นางพัชรภี
ฐาปโนสถ
Mr. Ivan
Sakhno

อาจารย์

ศศ.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 1)
*M.A.

Philology

Moscow State University

Russia

2525

อาจารย์

*M.A.

Far Eastern Federal
University, Vladivostok, Russia

Russia

2550

นายปาลิต
มีชนะ

อาจารย์

M.A.

Philology
(Russian as a
Foreigner)
Russian as a
Foreigner
รัสเซียศึกษา

Voronezh State University

Russia

2555

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ไทย

2552

ศศ.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 1)

*หมายเหตุ เป็นการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท
3.4 อาจารย์พิเศษ -ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
-ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
-ไม่มี

-ไม่มี
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ เป็น
พลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
วิชาชีพและต่อสังคม

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการ
ขาดคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่มีต่อ
สังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
คณะและของมหาวิทยาลัย
2.ด้านทักษะความรู้
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานความรู้ของศาสตร์
มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
และเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี อื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์และบูรณาการองค์
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม ในการ ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
3.ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
มีความสามารถในการค้นคว้าศึกษาด้วย
ทักษะต่างๆ และเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมูลใน
ตนเอง ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและมีความรู้ ห้องสมุดและสื่อออนไลน์ เช่น e-learning, e-book และ
ที่ทันสมัย
เว็บไซต์อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาได้
ทางานเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
4. ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ การทางานร่วมกับ
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีมารยาท
ผู้อื่น การเข้าสังคม การวางตัวที่เหมาะสมในสังคม
สังคม
ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ อีกทั้งจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
2.1.1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต
และการมีวินัย
(2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือ
ตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
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2.1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัยและตรงต่อ
เวลาของนักศึกษา
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
2.1.2.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
(2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
(2) การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.1.3.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียนในการแก้โจทย์
ปัญหา จนได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา
2.1.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน
(2) พิจารณาจากการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
2.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
2.1.4.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ
ความอดทน
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(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) แนะนาการทางานกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน
อย่างชัดเจน
2.1.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการทางานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
2.1.5.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีทักษะในการคานวณ
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ยกตัวอย่างและแนะนาการคานวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข
(2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทารายงานและนาเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวมทั้ง
การสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
2.1.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการคานวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน
(4) การนาเสนอรายงานหน้าห้องเรียน
2.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
2.2.1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะช่วยเหลือองค์กรและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนมีการเน้น ระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต ให้นักศึกษาได้ตระหนัก
(2) สร้างกิจกรรมเรียนรู้ที่สนับสนุน ให้นักศึกษารู้จักการให้ รู้จักกาลเทศะ และให้อภัย
(3) ผู้สอนแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบการสอน
(4) กิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่าเสมอ
2.2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากสังเกตความประพฤติ ของนักศึกษาในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากเรื่องการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อการเรียน
(3) ประเมินผลจรรยาบรรณทางวิชาการในงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคล
2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
2.2.2.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาภาษารัสเซียอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาภาษารัสเซีย
(3) สามารถพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาภาษารัสเซียเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญ
(4) สามารถนาความรู้ภาษารัสเซียไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้โอกาสผู้เรียนได้คิดเป็น ทาเป็น
(2) เน้นความรู้การสอนที่เกิดจากการคิดบนเหตุและผลบนข้อมูล และบนข้อเท็จจริง
(3) มีการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
(4) มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้ารู้ได้ด้วยตนเองตามหัวข้อที่กาหนด
2.2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลความรู้นักศึกษา โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
(2) ประเมินผลความรู้จาการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินผลความรู้นักศึกษาจากการทดสอบความรู้ ควบคู่กับการเรียนการสอน
(4) ประเมินผลจากงานฝึกปฏิบัติ หรือศึกษาค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง
2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.2.3.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
(2) สามารถประเมินข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลายและให้ข้อเสนอแนะได้
(3) สามารถประยุกต์ทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษารัสเซียไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(4) สามารถเปรียบเทียบและเปรียบต่างแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ ได้
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ฝึกทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการฝึกปฏิบัติและวิธีศึกษาภาคสนามจริง
(2) นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหา และการจัดการกับปัญหาต่างๆในศาสตร์
สาขาที่เรียนรายวิชาต่างๆ
(3) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ
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2.2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจาการทดสอบความรู้ จากทักษะกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
(2) ประเมินจากทักษะการนาเสนอ และผลงานการฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
2.2.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility)
2.2.4.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหางานที่รับผิดชอบ
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคนทั้งในฐานะที่เป็นผู้นาและผู้ตาม
(4) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ต่างๆ
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) เน้นทักษะเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอน ผู้รับบริการ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดกิจกรรมการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความร่วมมือการทางานเป็นทีม ที่มีทั้ง
ความรับผิดชอบในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
(3) จัดประสบการณ์และทักษะการมีส่วนร่วมในการทางานที่ประสบความสาเร็จ ให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาตนเอง
2.2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตา
ประสบการณ์การเรียนรู้และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(2) ประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) รู้จักการประเมินตนเองและเพื่อน
2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology
Skills)
2.2.5.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมูล
(3) สามารถนาความรู้ทางด้านสถิติและทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการศึกษาค้นคว้าและหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
(4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนจะเน้นทักษะให้นักศึกษารู้จักการใช้สถิติเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปล
ความหมายของคาและประโยค
(2) กิจกรรมการสอนรายวิชาจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) จัดกิจกรรมการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลจากการทารายงานและนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
(2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
(3) ประเมินผลจากทักษะในการสื่อสาร
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก 1)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้
2.1.1 ภาควิ ช า/สาขาวิ ช า แต่ งตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบรายวิช า ซึ่ งประกอบด้ว ยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
2.1.2 กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของจานวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
นั้น
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบ
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุงในปี
ต่อไป
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้
2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม
2.1.5.2 การสัมภาษณ์
2.1.5.3 การสอบ
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน
2.1.5.5 การทวนความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรี ย นรู้ ห ลั ง จากนั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ
การศึกษาเพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ได้แก่ การสารวจจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาในแต่ละ
รุ่น ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณภาพและความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการทางานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่
สาเร็จการศึกษา
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและ ความ
รับผิดชอบของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและทางานในสถานประกอบการนั้น
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติด้านอื่นของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จั ด ปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ เกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ จรรยาบรรณ
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะ
และของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ แนะนาการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอนและวิธีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียน การสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วมสัมมนา
อบรม ดูงานและประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีจานวนและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
1.2 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อน
เปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา
1.3 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 45
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ.กาหนด
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2)ความรู้ 3)ทักษะทางปัญญา 4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการ
สารวจให้กับคณะรับทราบ
3. นักศึกษา
หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ ตามหมวด 3 ข้อ 2.2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้เข้าเรียนในหลัก สูตรได้
จนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดย
มีกระบวนการดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลั กสู ตรวิช ากาหนดคุณสมบัติของผู้ ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิท ยาลั ย
รามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผน เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร
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3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.3.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของสานักคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
เพื่อใช้แนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯเป็นกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์
ที่ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไป
3.3.3 การนัดให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส
ดังนั้นนักศึกษาจึงอาจขอพบอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียน
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะติดประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้น
เรียนหรือศึกษาด้วยตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตาม
ตารางที่กาหนด ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพื่อขอคาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหา
ในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่ นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรตามช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรกาหนด และประธานหลักสูตรนาข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารประจาหลักสูตร หรือเขียนคาร้องที่งานบริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผู้บริหารพิจารณา
แก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 กาหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร
4.1.2 เสนอข้อกาหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติให้คณะกรรมประจาคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมี
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพื่อวางแผนด้านอัตรากาลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ
4.2.2 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
4.2.4 กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับ
กับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
5.1.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
5.1.3 การสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายงานวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีเกณฑ์การกาหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน ตลอดจนผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
5.3 การประเมิ น ผู้ เ รี ย น มี ร ะบบกลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่ งปรากฏอยู่ในคู่มือแนว
ทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ
คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตรได้นาระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่ง ระบุ
ไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการทา
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ต าราเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ e-books, e-learning หนั ง สื อ เสี ย งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนในห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนสาหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ
Wifi เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ
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หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกท่านกาหนดสิ่งสนับ สนุน การเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน นอกจากนี้หลั กสูตรยัง
สารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา
จากนั้นนาเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน ใน
กรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 จัดทาหลังสอบซ่อม 1
ภาค 2 จัดทาหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2) และภาคฤดูร้อนจัดทาหลังสอบภาค
ฤดูร้อน
5. จัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา สาหรับกระบวนการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีม
ผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย
- บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/
หรือ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนจากรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ( มคอ.7)
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 1
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก () หรือ ความรับผิดชอบรอง ()

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต)
INT 1005
3 

MTH 1003
3    
**STA 1003
3   
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต)
ART 1003
2
 
MSA 1003
2
 





BIO 1001
CMS 1003
3
3
 





 

 




PHY 1001
SCI 1003
3
3
   

 




 

 









LIS 1001

2







**HIS 1001

3









 

















**HIS 1002

3









 

















**HIS 1201

3

 







4 มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง














 






 















 





































 



4 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร



3 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2 มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 มีทักษะในการคิดคานวณ

4 ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

3. ทักษะทางปัญญา

3 พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

 ความรับผิดชอบรอง

2 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน

3 มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2 การคิดเชิงมโนทัศน์

2. ความรู้

1 การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

1. คุณธรรมจริยธรรม

4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

 ความรับผิดชอบหลัก

3 การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ

2 มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต)
AGR 1003
3

1 เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้

รายวิชา

3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
4 มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย

รายวิชา

2 มีจิตสาธารณะ

1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
PHI 1000

3

1


PHI 1001

3



PHI 1003

3

2


กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (หน่วยกิต)
**LAW 1004
3
POL 1100
3

**ECO 1003
3 
**PSY 1001
3
**RAM 1000
3  
**SOC 1003
3 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต)
**RUS1011(RUS1001) 3 
**RUS1012(RUS1002) 3 
**RUS2011(RUS2001) 3 
**RUS2012(RUS2002) 3 
กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่วยกิต)
THA 1001
3
THA 1002
3

3


2. ความรู้
4

1










































2

3





3. ทักษะทางปัญญา
4




1


2

































3


4





4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
 





















5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะช่วยเหลือองค์กรและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาภาษารัสเซียอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาภาษารัสเซีย
(3) สามารถพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาภาษารัสเซียเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญ
(4) สามารถนาความรู้ภาษารัสเซียไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
(2) สามารถประเมินข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลายและให้ข้อเสนอแนะได้
(3) สามารถประยุกต์ทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษารัสเซียไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(4) สามารถเปรียบเทียบและเปรียบต่างแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ ได้
4. ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหางานที่รับผิดชอบ
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคนทั้งในฐานะที่เป็นผู้นาและผู้ตาม
(4) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ต่างๆ
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology
Skills)
(1) สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมูล
(3) สามารถนาความรู้ทางด้านสถิติและทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการศึกษาค้นคว้าและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
(4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้

3
3
3
3
3
3
3

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

(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(1) มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาภาษารัสเซียอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาภาษารัสเซีย
(3) สามารถพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาภาษารัสเซียเพื่อสัง่ สมความเชี่ยวชาญ
(4) สามารถนาความรูภ้ าษารัสเซียไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(1) สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
(2) สามารถประเมินข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลายและให้ข้อเสนอแนะได้
(3) สามารถประยุกต์ทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษารัสเซียไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(4) สามารถเปรียบเทียบและเปรียบต่างแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ ได้

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้








































3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา (หน่วยกิต)
































































4













































































5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3







(4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้

(3) สามารถนาความรูท้ างด้านสถิตแิ ละทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมูล




(1) สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนทัง้ การพูดและการเขียน




(4) สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในสถานการณ์ต่างๆ

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง

(1) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหางานทีร่ บั ผิดชอบ

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

(3) มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคนทั้งในฐานะทีเ่ ป็นผู้นาและผู้ตาม

2

(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

รายวิชา
RUS 2101
RUS 2102
RUS 2901
RUS 2902
RUS 2903
RUS 2904
RUS 2905
**RUS3011
(RUS3001)
**RUS 3012
(RUS3002)
RUS 3101
RUS 3102
RUS 3103
RUS 3104
RUS 3106
RUS 3107
RUS 3401
RUS 3402
RUS 3403
RUS 3404
RUS 3405
RUS 3406
RUS 3407
RUS 3408
RUS 3409
*RUS 3410
**RUS 3501
*RUS3502
1

(2) มีจิตสาธารณะช่วยเหลือองค์กรและสังคม

ผลการเรียนรู้

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา (หน่วยกิต)

RUS 3701
RUS 3702
RUS 3704
RUS 3705
*RUS 3706
**RUS 3901
RUS 3902
RUS 3903
**RUS 4011
(RUS 4001)
**RUS 4012
(RUS 4002)
RUS 4101
RUS 4102
RUS 4103
RUS 4104
RUS 4401
RUS 4402
RUS 4403
RUS 4404
*RUS 4406
*RUS 4407
*RUS 4408
RUS 4501
RUS 4502
RUS 4503
RUS 4504
RUS 4505
RUS 4901
**RUS 4902
RUS 4903
*WES 1001

3
3
3
3
3
3
3
3

1









3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
 

 
 

 
 
 





















3


















4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
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ภาคผนวก 2
ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

นางพัชรภี ฐาปโนสถ

70
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
M.A.

อาจารย์
ปี พ.ศ. ที่จบ
2525

สถานศึกษาและประเทศ
Moscow State University, Russia

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559)
ตารา
พัชรภี ฐาปโนสถ. (2560). ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
หนังสือ
-ไม่มีบทความ
-ไม่มีงานแปล
-ไม่มีภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS 1011 (RUS1001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
RUS 1012 (RUS1002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
RUS 2011 (RUS2001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
RUS 2012 (RUS2002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
RUS 3011 (RUS3001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
RUS 3012 (RUS3002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
RUS 4011 (RUS4001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
RUS 4012 (RUS4002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
RUS3403
ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
RUS3404
ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
RUS3401
ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
RUS3402
ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
RUS3408
ภาษารัสเซียสาหรับงานเลขานุการ
RUS4101
การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 1
RUS4102
การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 2

นายอาจรณ เชษฐสุมน

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

71
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.
ร.บ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปี พ.ศ. ที่จบ
2542
2532
2525

สถานศึกษาและประเทศ
State Institute of Russian Language
Named after A.S. Pushkin, Russia
Kiev State University, Russia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559)
ตารา
อาจรณ เชษฐสุมน. (2560). ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
หนังสือ
-ไม่มีบทความ
-ไม่มีงานแปล
หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (The Glory of
the Nation) ฉบับภาษาต่างประเทศ (ภาษารัสเซีย) เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2555
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS 1011 (RUS1001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
RUS 1012 (RUS1002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
RUS 2011 (RUS2001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
RUS 2012 (RUS2002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
RUS 4011 (RUS4001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
RUS 4012 (RUS4002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
RUS3403
ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
RUS3404
ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
RUS3401
ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
RUS3402
ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
RUS2901
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์รัสเซีย
RUS2905
การวิเคราะห์และการสร้างคาในภาษารัสเซีย

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต

72
RUS4101
RUS4102
RUS4103
RUS4104
RUS4401
RUS3105

การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1
การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2
การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 1
การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 2
ภาษารัสเซียด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์รัสเซีย
(ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

นางสมภักดิ์ จันทร์สุกรี

3
3
3
3
3
3

73
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
สถานศึกษาและประเทศ
Ph.D.
2538
Russian Peoples Friendship University, Russia
M.A.
2534
Russian Peoples Friendship University, Russia
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559)
ตารา
สมภักดิ์ จันทร์สุกรี. (2560). ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
หนังสือ
-ไม่มีบทความ
-ไม่มี
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS 1011 (RUS1001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
RUS 1012 (RUS1002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
RUS 2011 (RUS2001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
RUS 2012 (RUS2002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
RUS 3011 (RUS3001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
RUS 3012 (RUS3002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
RUS 4011 (RUS4001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
RUS 4012 (RUS4002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
RUS2902
สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
RUS3403
ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
RUS3404
ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
RUS3401
ภาษารัสเซียธุรกิจ 1
RUS3402
ภาษารัสเซียธุรกิจ 2
RUS3406
ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม
RUS3407
ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2
RUS3408
ภาษารัสเซียสาหรับงานเลขานุการ
RUS3901
วิทยาหน่วยคาภาษารัสเซีย
RUS4101
การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1

นางสาวศรีวรา ผาสุขดี

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

74
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
M.A.

อาจารย์
ปี พ.ศ. ที่จบ
2554

ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) 2551

สถานศึกษาและประเทศ
Ural State University, Yekaterinburg,
Russia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559)
ตารา
-ไม่มีหนังสือ
-ไม่มีบทความ
ศรีวรา ผาสุขดี. (2558). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ชีวิต” ในภาษารัสเซียตามแนวภาษาศาสตร์
ปริชาน. วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 34 (2): 85-96.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS 1011 (RUS1001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
RUS 1012 (RUS1002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
RUS 2011 (RUS2001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
RUS 2012 (RUS2002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
RUS 3011 (RUS3001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
RUS 3012 (RUS3002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
RUS 4011 (RUS4001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
RUS 4012 (RUS4002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
RUS3106
การสนทนาภาษารัสเซีย 1
RUS3107
การสนทนาภาษารัสเซีย 2
RUS3101
การอ่านภาษารัสเซีย 1
RUS3102
การอ่านภาษารัสเซีย 2
RUS3103
การเขียนภาษารัสเซีย 1
RUS3105
การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์รัสเซีย

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS3701
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

หน่วยกิต
3

75
RUS4101
RUS4102

การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1
การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2

Mr. Ivan Sakhno

3
3

76

ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
M.A.

อาจารย์
ปี พ.ศ. ที่จบ
2550

สถานศึกษาและประเทศ
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559)
ตารา
-ไม่มีหนังสือ
-ไม่มีบทความวิชาการ
Sakhno Ivan L. (2559). ลักษณะการออกเสียงในภาษาแม่สาหรับการสอนระบบเสียงสระในภาษา
รั ส เซี ย แก่ ช าวอิ น โดนี เ ซี ย (A Consideration of Features of Mother Tongue Phonological
System in Teaching Indonesian Students Vowel Sound System of Russian Language).
รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 10: 59-70.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS 4011 (RUS4001)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
RUS 4012 (RUS4002)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
RUS2101
การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 1
RUS2102
การฟังและการพูดภาษารัสเซีย
RUS3106
การสนทนาภาษารัสเซีย 1
RUS3107
การสนทนาภาษารัสเซีย 2
RUS3101
การอ่านภาษารัสเซีย 1
RUS3102
การอ่านภาษารัสเซีย 2
RUS3103
การเขียนภาษารัสเซีย 1
RUS3104
การเขียนภาษารัสเซีย 2
RUS3105
การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์รัสเซีย

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

RUS3703

บทอ่านเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน

3

(ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
RUS4501
วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ ที่ 19

หน่วยกิต
3

77
RUS4502
RUS4503
RUS4504

วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20

3
3
3

78

ภาคผนวก 3
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษารัสเซีย

79

80

ภาคผนวก 4
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

81
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
วิชาเอก 72 หน่วยกิต ( วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต, วิชาเอก
เลือก 42 หน่วยกิต ), วิชาโท 18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต
RAM 1000 ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม(บังคับไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-9)
1. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6) INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
MTH 1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6) MTH 1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6) **STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต 1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9) AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9) BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9) CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
GLY 1003 ความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา
3(3-0-6)
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6) - - ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6) PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6) SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY
MET, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
เลือกเรียน 2(2-0-4) ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
เลือกเรียน 2(2-0-4)
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
1 วิชา
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
1 วิชา 2(2-0-4)
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรียน 3(3-0-6) **HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก เลือกเรียน 3(3-0-6)
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา 3(3-0-6)
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6) **HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4) LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4)

82
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
GAS…
พลศึกษา
2(2-4-4)
/HED...
2(2-0-4)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

เลือก
เรียน
1 วิชา

PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม เลือกเรียน 3(3-0-6)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
1 วิชา 3(3-0-6)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
-

หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6) **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
**LAW 1004 ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับ เลือก
3(3-0-6)
กฎหมายทั่วไป
เรียน
3(3-0-6)
3(3-0-6) POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
1 วิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6) **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป

**RAM 1000 ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม

**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาละ 4 กระบวนวิชา
ต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษารัสเซีย
RUS 1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
RUS 1002

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

3(2-2-5)

RUS 2001

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

3(2-2-5)

RUS 2002

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-9)

**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เรียนวิชา ดังต่อไปนี้
ภาษารัสเซีย
**RUS 1011
(RUS 1001)
**RUS 1012
(RUS 1002)
**RUS 2011
(RUS 2001)
**RUS 2012
(RUS 2002)
5. กลุ่มวิชา
THA 1001

5. กลุ่มวิชา ภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 ลั ก ษณะและการใช้ ภ าษาไทย

หน่วยกิต
3(3-0-6)

THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

3(3-0-6) THA 1002

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4

3(2-2-5)

ภาษาไทย 6 หน่วยกิต
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

3(3-0-6)
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หมวดวิชาเอก 63 หน่วยกิต
กาหนดจานวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1. วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
RUS 2101 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย
3(2-2-5)
RUS 3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
3(2-2-5)

เลือกเรียน 3(3-0-6)
1 วิชา
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
วิชาเอก 72 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1. วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
RUS 2101 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย
3(2-2-5)
**RUS 3011 (RUS 3001)ภาษารัสเซีย
เพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
**RUS 3012 (RUS 3002)ภาษารัสเซีย
เพื่อการสื่อสาร 6
3(2-2-5)
**RUS 4011(RUS 4001) ภาษารัสเซีย
เพื่อการสื่อสาร 7
3(2-2-5)
**RUS 4012 (RUS 4002)ภาษารัสเซีย
เพื่อการสื่อสาร 8
3(2-2-5)
RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
**RUS 3501 วรรณคดีรัสเซียเบื้องต้น เลือกเรียน 3(3-0-6)
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 1 วิชา 3(3-0-6)
RUS 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย เลือกเรียน
RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยา
1 วิชา 3(3-0-6)
ภาษารัสเซีย
**RUS 3901 วจีวิภาคภาษารัสเซีย เลือกเรียน 3(3-0-6)
**RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย 1 วิชา 3(3-0-6)

2. วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต
1. สายภาษารัสเซียทั่วไป นักศึกษาวิชาเอกรัสเซียสามารถ
เลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 3 ของหลักสูร
คือ หมวดภาษารัสเซียปัจจุบัน หมวดวรรณคดีรัสเซีย และหมวด
อารยธรรมรัสเซีย
2. สายภาษารัสเซียเฉพาะด้านหมวดภาษารัสเซียเฉพาะด้าน
และหมวดภาษาศาสตร์ โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกัน หรือ
หลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยต้องไม่ซ้อ
กับวิชาเอกบังคับ

2. วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต เลือกสายวิชาดังนี้
1. สายภาษารัสเซียทั่วไป นักศึกษาวิชาเอกรัสเซีย
สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 3
ของหลักสูตรคือ หมวดภาษารัสเซียปัจจุบัน หมวดวรรณคดี
รัสเซีย และหมวดอารยธรรมรัสเซีย
2. สายภาษารัสเซียเฉพาะด้านหมวดภาษารัสเซียเฉพาะ
ด้าน และหมวดภาษาศาสตร์ โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกัน
หรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดย
ต้องไม่ซ้อกับวิชาเอกบังคับ

RUS 3002 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2

3(2-2-5)

RUS 4001 ภาษารัสเซียระดับสูง 1

3(2-2-5)

RUS 4002 ภาษารัสเซียระดับสูง 2

3(2-2-5)

RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
RUS 3501 ประวัติวรรณคดีรัสเซีย 1
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
RUS 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย
RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยา
ภาษารัสเซีย
RUS 3901 วจีวิภาคภาษารัสเซีย
RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
เลือกเรียน 3(3-0-6)
1 วิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
เลือกเรียน
1 วิชา
3(3-0-6)
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หมวดวิชาโท 24 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์
ที่ไม่ซ้ากับวิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโท
ในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็น
สิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น
จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สาหรับคณะทีไ่ ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้ถือกฏเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้า
กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ชาใด ๆ ก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป วิ ช าเอก และวิ ช าโท จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 15
หน่วยกิต หรือนักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝึก
อาชีพ จานวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทนหมวด
วิชาเลือกเสรีได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง
ๆ ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต และมีหน่วยกิ ต
สะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้และ
จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วิชาโท 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์
ที่ไม่ซ้ากับวิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือ
ตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโท
ในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็น
สิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น
จนครบ 18 หน่วยกิต
3. สาหรับคณะทีไ่ ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ใน
สาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้า
กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชา
ศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
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เปรียบเทียบวิชาโทภาษารัสเซีย
ระหว่างฉบับ พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาโทภาษารัสเซีย
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
กาหนดจานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
1. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
RUS 1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
RUS 1002

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

3(2-2-5)

RUS 2001

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

3(2-2-5)

RUS 2002

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4

3(2-2-5)

2. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว
ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
RUS 3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
3(2-2-5)
RUS 3002

ภาษารัสเซียระดับกลาง 2

3(2-2-5)

RUS 4001

ภาษารัสเซียระดับสูง 1

3(2-2-5)

RUS 4002

ภาษารัสเซียระดับสูง 2

3(2-2-5)

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาโทภาษารัสเซียสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา
ต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร โดยจะเลือกจาก
หมวดเดี ย วกั น หรื อ หลายหมวดรวมกั น ก็ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 12
หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมกับวิชาโทบังคับแล้วจะต้องเป็นกระบวน
วิชาระดับ 3000-4999 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

วิชาโทภาษารัสเซีย
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กาหนดจานวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต แบ่งเป็น
(1) วิ ช าโทภาษารั ส เซี ย จ านวน 18 หน่ ว ยกิ ต (ส าหรั บ
นักศึกษาหลักสูตรอื่น/คณะอื่นเรียน)
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปให้
เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**RUS 1011 (RUS 1001)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
**RUS 1012 (RUS 1002)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
**RUS 2011 (RUS 2001)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
**RUS 2012 (RUS 2002)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ใน
สาขาวิชาภาษารัสเซียที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2
กระบวนวิชา ให้เรียน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**RUS 2011 (RUS 2001)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
**RUS 2012 (RUS 2002)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ใน
สาขาวิชาภาษารัสเซียที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ค. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้
เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**RUS 3011 (RUS 3001)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
**RUS 3012 (RUS 3002)
3(2-2-5)
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วิชาโทภาษารัสเซีย
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
**RUS 4011 (RUS 4001)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
**RUS 4012 (RUS 4002)
3(2-2-5)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ใน
สาขาวิชาภาษารัสเซียที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ความแตกต่างของรายวิชาในหมวดต่างๆของภาษารัสเซีย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาภาษารัสเซียปัจจุบัน
หน่วยกิต หมวดวิชาภาษารัสเซียปัจจุบัน
หน่วยกิต
RUS 1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
3(2-2-5) **RUS 1011(RUS 1001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
RUS 1002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
3(2-2-5) **RUS 1012(RUS 1002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
RUS 2001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3
3(2-2-5) **RUS 2011(RUS 2001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
RUS 2002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4
3(2-2-5) **RUS 2012(RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
RUS 2101 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 3(2-2-5) RUS 2101 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 3(2-2-5)
RUS 2102 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 2 3(2-2-5) RUS 2102 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 2 3(2-2-5)
RUS 3001 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
3(2-2-5) **RUS 3011(RUS3001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
RUS 3002 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
3(2-2-5) **RUS 3012 (RUS3002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
3(2-2-5)
RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5) RUS 3101 การอ่านภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
RUS 3102 การอ่านภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5) RUS 3102 การอ่านภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5) RUS 3103 การเขียนภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
RUS 3104 การเขียนภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5) RUS 3104 การเขียนภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
RUS 3105 การอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์รัสเซีย
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรนี้
3(2-2-5)
RUS 3106 การสนทนาภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5) RUS 3106 การสนทนาภาษารัสเซีย 1
3(2-2-5)
RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5) RUS 3107 การสนทนาภาษารัสเซีย 2
3(2-2-5)
RUS 4001 ภาษารัสเซียระดับสูง 1
3(2-2-5) **RUS 4011(RUS4001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
3(2-2-5)
RUS 4002 ภาษารัสเซียระดับสูง 2
3(2-2-5) **RUS 4012(RUS4002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8
3(2-2-5)
RUS 4101 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1 3(2-2-5) RUS 4101 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 1 3(2-2-5)
RUS 4102 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2 3(2-2-5) RUS 4102 การแปลภาษารัสเซียเป็นไทย 2 3(2-2-5)
RUS 4103 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 1 3(2-2-5) RUS 4103 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 1 3(2-2-5)
RUS 4104 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 2 3(2-2-5) RUS 4104 การแปลภาษาไทยเป็นรัสเซีย 2 3(2-2-5)
หมวดวิชาวรรณคดี
หน่วยกิต
RUS 3501 ประวัตวรรณคดีรัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 4501 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19
3(3-0-6)
RUS 4502 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ

หมวดวิชาวรรณคดีรัสเซีย
หน่วยกิต
**RUS 3501 วรรณคดีรัสเซียเบื้องต้น
3(3-0-6)
*RUS 3502 นิทานพื้นบ้านรัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 4501 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19
3(3-0-6)
RUS 4502 วรรณคดีรสั เซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ

หมาย
เหตุ

เปิดใหม่
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ที่ 19
3(3-0-6)
RUS 4503 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20
3(3-0-6)
RUS 4504 วรรณคดีรัสเซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20
3(3-0-6)
RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปัจจุบัน
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ 19
3(3-0-6)
RUS 4503 วรรณคดีรสั เซียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20
3(3-0-6)
RUS 4504 วรรณคดีรัสเซียช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20
3(3-0-6)
RUS 4505 วรรณคดีรัสเซียปัจจุบัน
3(3-0-6)

หมวดวิชาอารยธรรมรัสเซีย
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
RUS 3702 บทอ่านเกี่ยวกับศิลปะ
ของประเทศรัสเซีย
RUS 3703 บทอ่านเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
ในปัจจุบัน
RUS 3704 บทอ่านเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย
RUS 3705 บทอ่านเกี่ยวกับปรัชญารัสเซีย
-

หมวดวิชาอารยธรรมรัสเซีย
หน่วยกิต
RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 3702 บทอ่านเกี่ยวกับศิลปะ
ของประเทศรัสเซีย
3(3-0-6)
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรนี้

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

RUS 3704 บทอ่านเกี่ยวกับคติชนรัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 3705 บทอ่านเกี่ยวกับปรัชญารัสเซีย 3(3-0-6)
*RUS 3706 บทอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ
ประเทศรัสเซียปัจจุบัน
3(3-0-6)
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

หมาย
เหตุ

เปิดใหม่
เปิดใหม่
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาภาษารัสเซียเฉพาะด้าน
หน่วยกิต
RUS 3401 ภาษารัสเซียด้านธุรกิจ 1
3(2-2-5)
RUS 3402 ภาษารัสเซียด้านธุรกิจ 2
3(2-2-5)
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
RUS 3405 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
RUS 3406 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1 3(2-2-5)
RUS 3407 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2 3(2-2-5)
RUS 3408 ภาษารัสเซียเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5)
RUS 3409 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
เชิงนิเวศ
RUS 4401 ภาษารัสเซียด้านนิติศาสตร์ 3(2-2-5)
และรัฐศาสตร์
RUS 4402 ภาษารัสเซียด้านความงามและ 3(2-2-5)
สุขภาพ
RUS 4403 ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
RUS 4404 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
3(2-2-5)
RUS 4405 ภาษารัสเซียด้านการสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาภาษารัสเซียเฉพาะด้าน
หน่วยกิต
RUS 3401 ภาษารัสเซียด้านธุรกิจ 1
3(2-2-5)
RUS 3402 ภาษารัสเซียด้านธุรกิจ 2
3(2-2-5)
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
RUS 3405 ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
RUS 3406 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 1 3(2-2-5)
RUS 3407 ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม 2 3(2-2-5)
RUS 3408 ภาษารัสเซียเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5)
RUS 3409 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
เชิงนิเวศ
*RUS 3410 ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
RUS 4401 ภาษารัสเซียด้านนิติศาสตร์ 3(2-2-5)
และรัฐศาสตร์
RUS 4402 ภาษารัสเซียด้านความงามและ 3(2-2-5)
สุขภาพ
RUS 4403 ภาษารัสเซียด้านวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
RUS 4404 ภาษารัสเซียด้านการรักษาพยาบาล
3(2-2-5)
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรนี้

-

*RUS 4406 ภาษารัสเซียด้านสื่อสารทางวิทยุ
และโทรทัศน์
3(2-2-5)
*RUS 4407 ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
*RUS 4408 ภาษารัสเซียด้านพุทธศาสนา
3(2-2-5)

-

หมาย
เหตุ

เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาภาษาศาสตร์
หน่วยกิต
RUS 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 2903 ประวัติไวยากรณ์ภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 2904 อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 2905 การวิเคราะห์และการสร้างคา
ในภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 3901 วิทยาหน่วยคาภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 3902 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 3903 วัจนลีลาศาสตร์ภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 4901 ปัญหาการฟังและการพูดภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 4903 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษารัสเซีย
กับภาษาไทย
3(3-0-6)

หมวดวิชาภาษาศาสตร์
หน่วยกิต
RUS 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
ภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 2902 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 2903 ประวัติไวยากรณ์ภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 2904 อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 2905 การวิเคราะห์และการสร้างคา
ในภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
**RUS 3901 วิทยาหน่วยคาภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 3902 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
RUS 3903 วัจนลีลาศาสตร์ภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 4901 ปัญหาการฟังและการพูดภาษารัสเซีย
3(3-0-6)
**RUS 4902 วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย 3(3-0-6)
RUS 4903 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษารัสเซีย
กับภาษาไทย
3(3-0-6)

หมาย
เหตุ

ภาคผนวก 5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง

