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วิชาโทภาษารัสเซีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1. หลักสูตร 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ   18   หน่วยกิต 
 
 1.1  โครงสร้างหลักสูตร   

    ภำควิชำภำษำตะวันตก เปดิสอนวชิำเฉพำะสำขำวิชำภำษำรัสเซียเปน็แบบวิชำโท  
 ส ำหรับนสิิตที่เรียนวิชำเอกสำขำอ่ืนท้ังในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชำโท ดังนี ้
   1.1.1  โปรแกรมปกติ 

  วิชาโท    ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ   18   หน่วยกิต 
วิชำบังคับ  9   หน่วยกิต 

     วิชำเลือก   9   หน่วยกิต 
2. รายวิชา  

2.1  โปรแกรมปกติ 
2.1.1 วิชาโท       18  หน่วยกิต 

ส ำหรับนสิิตที่เรียนวิชำเอกสำขำอ่ืนท้ังในคณะและนอกคณะ ท่ีเลือกเรียนภำษำ
รัสเซยีเป็นวิชำโท ให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี้  

 วิชาบังคับ      9   หน่วยกิต 
  2236101   ภำษำรสัเซีย 1   3 (2-2-5) 
                   Russian I   
  2236102   ภำษำรสัเซีย 2   3 (2-2-5) 
                   Russian II   
  2236201   ภำษำรสัเซีย 3   3 (2-2-5) 
                   Russian III  
 
 วิชาเลือก        9   หน่วยกิต 
             เลือกจำกรำยวิชำเลือกของวิชำโทไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
  2236202    ภำษำรสัเซีย 4   3 (2-2-5) 
                    Russian IV   
  2236211  กำรพูดภำษำรัสเซีย   3 (3-0-6) 
                    Russian Speaking    
  2236212  กำรเขียนภำษำรสัเซีย  3 (3-0-6) 
    Russian Writing   
  2236213  กำรอ่ำนภำษำรัสเซีย  3 (3-0-6) 
                    Russian Reading  
  2236242   วัฒนธรรมรสัเซยี   3 (3-0-6)  
           Russian Culture     
  2236301   ภำษำรสัเซีย 5   3 (2-2-5) 
                    Russian V 
  2236302   ภำษำรสัเซีย 6   3 (2-2-5) 
                     Russian VI 
  2236326   ภำษำรสัเซียในสื่อมวลชน  3 (3-0-6) 
                     Russian Language in Mass Media    
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  2236328   ภำษำรสัเซียด้ำนธุรกิจ   3 (3-0-6) 
                     Russian for Business  
  2236329   ภำษำรสัเซียด้ำนกำรท่องเที่ยว 1  3 (3-0-6) 
                     Russian for Tourism I   
  2236342   อำรยธรรมรสัเซยี     3 (3-0-6) 
          Russian Civilization 
  2236350   ประวัติควำมคิดและสังคมรสัเซยี  3 (3-0-6) 
                     History of Ideas and Russian Society 
  2236355   กำรดนตรีและศิลปะกำรแสดงรสัเซีย  3 (3-0-6) 
                                                       Russian Music and Performing Arts 
  2236360   ประวัติวรรณคดรีัสเซีย   3 (3-0-6) 
          History of Russian Literature 
  2236428  กำรเขียนทำงธุรกิจภำษำรสัเซีย  3 (3-0-6) 
                     Russian Business Writing   
  2236429   ภำษำรสัเซียด้ำนกำรท่องเที่ยว 2  3 (3-0-6) 
             Russian for Tourism II       
  2236461 วรรณคดีรสัเซยีครสิต์ศตวรรษที่ 19  3 (3-0-6) 
    Nineteenth Century Russian Literature 
  2236462 วรรณคดีรสัเซยีครสิต์ศตวรรษที่ 20  3 (3-0-6) 
     Twentieth Century Russian Literature 
  2236470 ภำษำศำสตรภ์ำษำรสัเซยี   3 (3-0-6) 
     Russian Linguistics 
  2236499 กำรศึกษำอิสระ    3 (1-6-2) 
     Independent Study 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

2236101 ภาษารัสเซีย 1     3 (2-2-5) 
ไวยำกรณ์รสัเซยีขั้นพ้ืนฐำน กำรออกเสียง กำรฝึกทักษะ 
ด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน 
Russian I 
RUSSIAN I 
Fundamentals of Russian grammar; pronunciation;  
practice in listening, speaking, reading and writing 

 
2236102 ภาษารัสเซีย 2    3 (2-2-5) 

ไวยำกรณ์รสัเซยีระดับกลำง กำรฝกึสนทนำ อ่ำน 
และเขียนภำษำรสัเซยีในชีวิตประจ ำวัน 
Russian II 
RUSSIAN II  
Intermediate Russian grammar; practice in conversation,  
reading and writing Russian in daily life 

 
2236201 ภาษารัสเซีย 3    3 (2-2-5) 

กำรอ่ำน พูดและสนทนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมและเรื่องที่น่ำสนใจ 
ในปัจจุบันจำกหนังสือพิมพ ์และนติยสำร กำรเขียนประโยค 
ที่มีโครงสร้ำงซับซ้อน  
Russian III  
RUSSIAN III  
Reading, speaking and conversation about culture  
and current interesting issues from newspaper and magazines; 
writing complex sentences  

 
2236202 ภาษารัสเซีย 4    3 (2-2-5) 

กำรอ่ำน พูดและสนทนำเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณกรรม  
และเรื่องที่น่ำสนใจในปัจจุบันจำกหนังสือพิมพ์และวำรสำร  
กำรเขียนภำษำรสัเซียขั้นสูง 
Russian IV 
RUSSIAN IV 
Reading, speaking and conversation about culture, literature,  
and current interesting issues from newspaper and periodicals; 
advanced writing in Russian 

 
 2236211 การพูดภาษารัสเซีย   3 (3-0-6) 
   กำรสนทนำภำษำรสัเซีย เน้นกำรใช้ศัพท์และส ำนวนให้ถูกต้อง  
   กำรแสดงควำมคิดเห็นในหัวข้อที่ก ำหนด 
    Russian Speaking 
    RUS  SPEAK 

Russian conversation with emphasis on correct usage of vocabulary 
and expressions; expressing opinions on selected topics. 
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 2236212 การเขียนภาษารัสเซีย   3 (3-0-6) 
กำรเขียนเรียงควำมภำษำรสัเซยีเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ ำวัน 
หรือเรื่องทั่วไป กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว 

    Russian Writing 
    RUS  WRIT 

Writing compositions in Russian on everyday or general topics;  
writing personal letters. 

 
 2236213 การอ่านภาษารัสเซีย   3 (3-0-6) 

กำรอ่ำนงำนเขียนภำษำรัสเซียประเภทต่ำง ๆ เพื่อควำมเข้ำใจ  
ศัพท์ ส ำนวน  และวัจนลลีำที่ใช้ในบทคัดสรร 

    Russian Reading 
    RUS  READ 
    Reading comprehension of various Russian text types;  
    vocabulary, expressions and styles used in selected texts. 
 
 2236242 วัฒนธรรมรัสเซีย    3 (3-0-6) 
   วัฒนธรรมรสัเซยีได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตควำมเป็นอยู่  
   ควำมคิด ศลิปะ และภำษำ 
   Russian Culture    
    RUS CULT 
    Russian culture: tradition, way of life, thoughts,  
    art and languages. 
 
 2236301 ภาษารัสเซีย 5    3 (2-2-5) 

 ไวยำกรณ์ภำษำรัสเซียขั้นสูง กำรฟังและกำรอ่ำนจับใจควำม  
 กำรพูดและเขียนแสดงควำมคดิเหน็ โครงสรำ้งประโยค 
 และส ำนวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์และนิตยสำร  
 Russian V 

    RUSSIAN  V 
 Advanced Russian grammar; listening and reading comprehension;  

speaking and writing to express opinions; sentence structures and 
expressions used in newspapers and magazines. 

 
 2236302 ภาษารัสเซีย 6    3 (2-2-5) 

ไวยำกรณ์ภำษำรัสเซียขั้นสูง กำรฟังและกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์บทคดัสรร 
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน กำรพดูและกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น 
ในหัวข้อท่ีก ำหนด 

 Russian VI 
    RUSSIAN  VI 

Advanced Russian grammar; listening and analytical reading 
 of selected texts on current issues; speaking and writing  
to express opinions on specified topics. 
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 2236326 ภาษารัสเซียในสื่อมวลชน   3 (3-0-6) 
 ศัพท์และส ำนวนภำษำรสัเซยีที่ใช้ในวงกำรสื่อสำรมวลชนแขนงต่ำง ๆ  
 กำรอ่ำนข่ำว  และบทควำมคัดสรรจำกหนังสือพิมพ์และวำรสำรภำษำรัสเซีย 

    Russian Language in Mass Media  
    RUS  LANG  MEDIA    

Russian vocabulary and expressions used in mass media;  
reading selected news and articles from  Russian newspapers  
and magazines.  

  
 2236328 ภาษารัสเซียด้านธุรกิจ   3 (3-0-6)  

 ศัพท์และส ำนวนภำษำรสัเซยีด้ำนธุรกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
 กำรฟัง กำรพูด และกำรอ่ำนภำษำรัสเซียในบริบทดังกล่ำว 

    Russian for Business 
    RUS BUS 

Russian vocabulary and expressions used in business  
and international trade; listening, speaking and reading Russian  
in such contexts.  

 
 2236329 ภาษารัสเซียด้านการท่องเท่ียว 1  3 (3-0-6)  
  ภำษำรสัเซียด้ำนกำรท่องเที่ยว เนน้ทักษะกำรพูด ควำมรู้เกี่ยวกับ 
  ประเทศไทย  และศลิปวัฒนธรรมประเพณีไทย กำรฝึกพูด 
  ในสถำนกำรณ์จ ำลอง 
    Russian for Tourism I 
    RUS  TOUR  I 

Russian for tourism, with emphasis on speaking skills;  
knowledge about Thailand and its art, culture, tradition;  
practice speaking in simulated situations.  

 
 2236342 อารยธรรมรัสเซีย    3 (3-0-6)  

  ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และอำรยธรรมรสัเซยี  
  ตั้งแต่ยุคกลำงจนถึงปัจจุบัน  
  Russian Civilization 
    RUS CIV 

History, culture and civilization of Russia from the Middle Ages  
to the present. 

  
 2236350 ประวัติความคิดและสังคมรัสเซีย  3 (3-0-6)  
  พัฒนำกำรทำงสังคม และหลักควำมคิดของรัสเซียที่มผีลต่อกำรเมือง  
  เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญำ ศิลปะ วรรณคดี และปรำกฏกำรณ ์
  ทำงวิทยำกำรที่ส ำคัญ 
  History of Ideas and Russian Society 
    HIST IDEAS RUS SOC 

 Development of Russian society and fundamental ideas affecting 
politics, economy, society, philosophy, art, literature and important 
academic phenomena in Russia.  
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  2236355 การดนตรีและศิลปะการแสดงรัสเซีย   3 (3-0-6)  
  รูปแบบและควำมเป็นมำของดนตรีและศลิปะกำรแสดงรสัเซีย  
  ลักษณะเฉพำะพัฒนำกำร และอิทธิพลที่มีต่อสังคม 
  Russian Music and Performing Arts 
    RUS MUS PERF 

Forms and history of Russian music and performing arts;  
their characteristics; their development and influence on society. 

 
 2236360 ประวัติวรรณคดีรัสเซีย    3 (3-0-6)  
  ประวัติวรรณคดรีัสเซียตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 11 ถึงปัจจุบัน   
  นักประพันธ์คนส ำคัญ  และลักษณะเด่นของวรรณกรรมชิ้นเอก 
  History of Russian Literature 
    HIST RUS LIT 

History of Russian literature from the eleventh century  
to the present; important writers and distinctive features 
of literary masterpieces. 

 
  2236428 การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย   3 (3-0-6)  
  กำรเขียนภำษำรสัเซียในบริบทของธุรกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
  Russian Business Writing 
    RUS BUS WRIT 

 Writing in Russian in the contexts of business  
 and international trade. 

 
 2236429 ภาษารัสเซียด้านการท่องเท่ียว 2   3 (3-0-6)  

 ศัพท์และส ำนวนภำษำรสัเซยีที่ใช้ในวงกำรท่องเที่ยว  
 ระบบกำรจัดกำรของธุรกิจกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะกำรโรงแรม  
 สำยกำรบิน และบริษัทท่องเที่ยว 

  Russian for Tourism II 
    RUS TOUR  II 

Russian vocabulary and expressions used in tourism;  
management system of tourism business, especially hotels,  
airlines and tourist agencies. 

  
 2236461 วรรณคดีรัสเซียคริสต์ศตวรรษที่ 19   3 (3-0-6)  
  วรรณคดีรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ลักษณะเฉพำะ เนื้อหำ  
  และรูปแบบ  กำรวิเครำะห์ตัวบทคัดสรร 
  Nineteenth Century Russian Literature 
    19C  RUS  LIT 
   Nineteenth century Russian literature; characteristics,  
   contents and forms; analysis of selected works. 
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 2236462 วรรณคดีรัสเซียคริสต์ศตวรรษที่ 20  3 (3-0-6)  
  วรรณคดีรสัเซยีในครสิต์ศตวรรษท่ี 20 ลักษณะเฉพำะ เนื้อหำ  
  และรูปแบบ กำรวิเครำะหต์ัวบทคดัสรร 
  Twentieth Century Russian Literature 
    20C  RUS  LIT 

Twentieth century Russian literature; characteristics,  
contents and forms; analysis of selected works. 

 
 2236470 ภาษาศาสตร์ภาษารัสเซีย   3 (3-0-6)  

พัฒนำกำรของภำษำศำสตร์ภำษำรัสเซีย แนวคิดพื้นฐำน 
ของภำษำศำสตร์สมัยใหม่ สัทศำสตร์ วิทยำหน่วยค ำ วำกยสัมพันธ์  
อรรถศำสตร์ ภำษำศำสตร์สังคม ภำษำศำสตร์ตัวบท 
และวัจนปฏิบัติศำสตร์ กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์โครงสร้ำง 
และหน้ำท่ีของภำษำ 

  Russian Linguistics 
    RUS  LING 

Development of Russian linguistics; fundamental concepts  
of modern linguistics; phonetics; morphology; syntax; semantics; 
sociolinguistics; text linguistics and pragmatics; analytical study  
of linguistic structures and functions. 

 
 2236499 การศึกษาอิสระ    3 (1-6-2)  

กำรค้นคว้ำและกำรน ำเสนอผลงำนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
หรือหลำยหัวข้อที่เกี่ยวกับภำษำ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมรัสเซีย 
ตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล 

    Independent Study 
    IND STUD 

 Research and presentation of one or more topics of interest  
 in the Russian language, literature or culture. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


