คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรฯ สาขาวิชารัสเซียศึกษา
วิชาเฉพาะ
วิชาในสาขา
วิชาบังคับ
รศ. 211 ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 211 Theory of Political Philosophy for Russian Studies
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง ทฤษฎีสังคมและทฤษฎีการเมืองที่สำคัญของโลกโดยรวม
และของรัสเซีย แนวคิดทางการเมืองของนักปรัชญาคนสำคัญทั้งตะวันตกและตะวันออก ปgญหาสำคัญของปรัชญา
การเมือง และปgญหาความรุนแรงทางการเมืองในโลกตะวันตกและตะวันออก
Meaning and scope of major political theories, political philosophies, and social
theories; political ideas of great philosophers of the East and the West; analysis of political
problems in Eastern and Western countries in order to understand the related political and
social phenomena; influence of current ideas and concepts over politics.
รศ. 221 ประวัติศาสตรtรัสเซียเบื้องตuน
3 (3-0-6)
RU 221 Introduction to Russian History
ประวัติศาสตรtรัสเซียตั้งแตxเริ่มตuนสถาปนาอาณาจักร การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยtของ
ราชวงศtโรมานอฟ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป•นระบอบสังคมนิยมในสมัยสหภาพโซเวียต การลxมสลายของ
สหภาพโซเวียต การสถาปนาสหพันธรัฐรัสเซียจนถึงปgจจุบัน
Russian history from the beginning up to the present.
รศ. 222 ภูมิศาสตรtรัสเซีย
RU 222 Geography of Russia
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 171

3 (3-0-6)

ปgจจัยทางภูมิศาสตรtของประเทศรัสเซียที่สxงผลตxอลักษณะทางการเมือง สังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

Prerequisite: have earned credits of RU 171
Russian terrain, climate, population, natural resources, and economic areas, as well as
natural resource development structures, and how these affect Russian economic policy and
set its economic trends.
รศ. 223 นโยบายตxางประเทศของรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 223 Foreign Policy of Russia
นโยบายตxางประเทศของรัสเซียตั้งแตxชxวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึงปgจจุบัน ปgจจัยและองคtประกอบตxางๆ
ที่มีผลตxอการดำเนินนโยบายตxางประเทศรัสเซีย และผลของการดำเนินนโยบายตxางประเทศตxอการเมืองระหวxาง
ประเทศในปgจจุบัน

Analysis of current Russian foreign policy, various factors

that affect its implementation, and the effect of the
implementation on current international politics.

รศ. 224 กฎหมายการคuาระหวxางประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 224 International Trade Law for Russian Studies
ความหมายและขอบเขตของกฎหมายการคuาระหวxางประเทศ ความสำคัญและสาระสำคัญของสัญญาซื้อ
ขายระหวxางประเทศ สัญญาขนสxงระหวxางประเทศ สัญญาประกันภัย สัญญาวxาดuวยการเงินและการชำระราคา
และสัญญาอื่นๆ ที่เป•นสxวนสำคัญในการคuาระหวxางประเทศ ตลอดจนปgญหาที่เกี่ยวขuอง
To study the meaning and importance of the mechanism involved in international
trade, the importance and core principles of international trade contracts, the role of incoterms,
the contracts for international transit, insurance contracts and any other contracts which are
important to international trade, and related problems.
รศ. 241 ความสัมพันธtทางเศรษฐกิจระหวxางประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
3 (3-0-6)
RU 241 International Economic Relations for Russian Studies
กระบวนการสรuางและดำเนินความสัมพันธtทางเศรษฐกิจระหวxางประเทศของภาครัฐและเอกชน ศึกษา
องคtประกอบ หนuาที่ ขั้นตอน วิธีการ ปgญหาและอุปสรรคของการดำเนินความสัมพันธtดังกลxาว

The process of establishing and maintaining international relations between public and
private sectors and their foreign counterparts; emphasis placed on elements, functions, stages,
methods, problems, and obstacles involved in the maintenance of such relations.
รศ. 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตรtและสังคมศาสตรt
3 (3-0-6)
RU 311 Research Methodology in Humanities and Social Sciences
วิธีและขั้นตอนการทำงานวิจัย การกำหนดหัวขuอเรื่อง การตั้งสมมุติฐาน วิธีการเก็บรวบรวมขuอมูล การ
วิเคราะหt การประมวลผลการวิจัย และเขียนรายงานทางดuานมนุษยศาสตรtและสังคมศาสตรt การทำแผนรายงาน
การวิจัย รวมทั้งรายละเอียด รูปแบบของการนำเสนอภาคนิพนธt
Methods and stages in research, and report writing in the humanities and social
sciences, namely, construction of hypotheses, data collection, data analysis and organization,
synthesis of results, and report planning, including decisions about the format and details of the
presentation; research paper writing practice.
รศ. 321 การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 321 Politics and Government of Russia
แนวคิ ด เบื้ อ งตu น เกี่ ยวกั บ การเมื อ งการปกครอง วิวัฒ นาการและรูป แบบการเมื อ งการปกครองของ
ประเทศรัสเซีย ตั้งแตxเริ่มกxอตั้งเป•นจักรวรรดิรัสเซียจนถึงปgจจุบัน รัฐธรรมนูญของรัสเซีย อิทธิพลของการทหาร
และความมั่นคง และอิทธิพลของการเมืองรัสเซียที่มีผลตxอการเมืองและเศรษฐกิจโลก
Basic concepts of politics and government; the forms and evolution of Russian politics
and government from the beginning of the Russian empire to the present; Russian political party
systems; legislative, administrative, and judicial authority of the government as declared in the
current Russian constitution; influence of Russian politics on the world economy and world
politics.
รศ. 322 ความสัมพันธtไทย – รัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 322 Thai – Russian Relationship
ความสัมพันธtระหวxางไทยกับรัสเซียตั้งแตxเริ่มตuนถึงปgจจุบันในดuานการทูต การคuา และการถxายทอด
ศิลปวิทยา โดยเนuนการวิเคราะหtขuอมูล

Thai-Russian relations from the beginning to the present with emphasis on the analysis
of diplomatic, trade, arts, and scientific documents/materials.
รศ. 323 ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปgจจุบัน
3 (3-0-6)
RU 323 Commonwealth of Independent States Today
ภาพรวมทางดuานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของกลุxมประเทศเครือรัฐเอกราชในปgจจุบันรวมถึง
ผลกระทบของโลกาภิวัตนtที่มีตxอกลุxมประเทศเหลxานี้
Perspectives on the current political, economic, and social affairs of the
Commonwealth of Independent States and the impact globalization has on these countries.

รศ. 331 สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 331 Russian Society and Culture
วิวัฒนาการและรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในภูมิภาคตxาง ๆ ของประเทศ ลักษณะสังคมและ
วั ฒ นธรรมดu านตx าง ๆ ของรัส เซี ย ในยุ ค กx อ นและหลั งการเปลี่ ย นแปลงการปกครองจนถึ งปg จ จุ บั น ความเชื่ อ
ประเพณีพื้นบuานของชาวรัสเซียทั่วไปจากอดีตถึงปgจจุบัน ฝ•กปฏิบัตินอกหuองเรียนดuวยตนเอง
Forms and evolution of Russian society and culture that stem from racial diversity in
different geographical locations, from the dissimilar nature of the society before and after the
Russian Revolution, and from the ever-changing culture of the masses. Practice yourself outside
the classroom.
รศ. 332 ความรูuเบื้องตuนเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 332 Introduction to Russian Literature
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 272
ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีรัสเซีย นักเขียน และผลงานที่สำคัญ ตั้งแตxคริสตtศตวรรษที่ 11 จนถึงปgจจุบัน
Prerequisite: have earned credits of RU 272
General features of Russian literature from the 11th century to the present;
distinguished Russian writers and their works.
รศ. 341 เศรษฐกิจรัสเซีย

3 (3-0-6)

RU 341 Russian Economy
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 241
ระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงโครงสรuางทางเศรษฐกิจ
Prerequisite: have earned credits of RU 241
The Russian economic system and the evolution of Russian economic structures.
รศ. 351 สัมมนาประเด็นรxวมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียดuานความสัมพันธt
3 (3-0-6)
ระหวxางประเทศและการเมืองโลก
RU 351 Seminar in Contemporary Issues of Russian Federation in
International Relations and World Politics
สัมมนาประเด็นรxวมสมัยของรัสเซียที่สำคัญ ความสัมพันธtระหวxางประเทศในดuานตxางๆ ความ สัมพันธt
กับสถาบัน หรือองคtการระหวxางประเทศและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลก
Seminar in important contemporary issues of Russia concerning various aspects of
Russian international relations including its relationship with international organizations and its
role in world politics.
รศ. 421 การดำเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย

3 (3-0-6)

RU 421 Business and Politics in Russia
ความสำคัญ และบทบาทของภาคธุรกิจในกระบวนการทางการเมืองในรัสเซียในเชิงรxวมมือและการ
แขxงขันระบบการเมืองของรัสเซียปgจจุบัน
Analysis of the current role and importance of the private business sector in Russian
politics such as its support for political parties and general elections, its influence on the
government formulation of public policy, and the effect of its relationships competitive or
collaborative relationships between political leaders and business leaders or between business
leaders themselves on political and economic outcomes.
รศ. 441 การคuาและการลงทุนในรัสเซีย
RU 441 Trade and Investment in Russia
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 341

3 (3-0-6)

การคuา การลงทุน สภาพแวดลuอมของระบบธุรกิจและเหตุการณtปgจจุบันที่มีผลตxอเศรษฐกิจและการ
ดำเนินธุรกิจในรัสเซียโดยเนuนถึงการวิเคราะหt วิจารณtปรากฏการณt ประเด็นปgญหาและพัฒนาการตxางๆ ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการทางการคuา การลงทุนของรัสเซีย แนวโนuมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการสรuาง
แบบจำลองการประกอบธุรกิจการคuากับประเทศรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 341
Analysis of trade, investment, the business environment, and current events that affect
the Russian economy and business operations in Russia; emphasis placed on the discussion of
issues of trade, investment, and their development and trends in Russia; construction of the
Thai-Russian trade model.
รศ. 451 สัมมนารัสเซียสมัยใหมx
3 (3-0-6)
RU 451 Seminar in Modern Russia
สัมมนาเรื่องราวของประเทศรัสเซียที่ เป• นประเด็นรxวมสมัย ดuานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
การทหาร ระบบการศึกษา บทบาทของสื่อ และวัฒนธรรมรัสเซียในปgจจุบัน
Seminar in contemporary Russian issues, including current political, economic, social,
and cultural affairs.
รศ. 491 ภาคนิพนธt
3 (0-6-3)
RU 491 Research Paper
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ.311
ประเด็นเกี่ยวกับรัสเซีย เชxน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร เหตุการณtรxวมสมัย ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตรtและเทคโนโลยี ภายใตuการดูแล และแนะนำของอาจารยtที่ปรึกษา
Prerequisite: have earned credits of RU 311
Particular issues concerning Russia that really interest the student such as political,
economic, military, arts, cultural, or social issues.

วิชาบังคับเลือก
รศ.171 ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 1

3 (3-0-6)

RU 171 Russian for Russian Studies 1
การออกเสียง คำศัพทt ไวยากรณt โครงสรuางภาษารัสเซียในระดับเบื้องตuน 1 ในบริบทที่เกี่ยวกับประเทศ
รัสเซีย คนรัสเซียและครอบครัว
Russian phonetics, words, fundamental grammar and the language structure, which
appears in the context about Russia, Russian people and their families.
รศ. 172 ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 2
3 (3-0-6)
RU 172 Russian for Russian Studies 2
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 171
คำศัพทt ไวยากรณt โครงสรuางภาษารัสเซียในระดับเบื้องตuน 2 ในบริบทที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของ
คนรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 171
Russian words, grammar and the language structure of fundamental level 2 , which
appears in the context about the everyday life of the Russian people.
รศ. 261 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
RU 261 Russian for communication 1
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 172
ฝ•กการฟgงและการพูดภาษารัสเซีย สามารถจับใจความและสนทนาพื้นฐานไดuอยxางถูกตuอง
Prerequisite: have earned credits of RU 172
Pratice Russian listening and speaking skills. Practice summarizing and basic
conversation.
รศ. 262 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
RU 262 Russian for communication 2
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 261
ฝ•กทักษะดuานการฟgงและการพูดในระดับที่สูงกวxา รศ. 261 เนuนการสนทนาโตuตอบในสถานการณtตxาง ๆ
เชxน การซื้อของ การเขuาพักในโรงแรม การสั่งอาหาร การเดินทางภายในเมือง กิจวัตรประจำวัน เป•นตuน
Prerequisite: have earned credits of RU 261

Practice listening and speaking skills. The language level is more advanced than that
practiced in RU 261. Russian conversation in varios situations namely, shopping,
accommodations, eating out, sightseeing, everyday life etc.

รศ. 271 ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 3
3(3-0-6)
RU 271 Russian for Russian Studies 3
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 172
คำศัพทt สำนวน ไวยากรณt โครงสรuางภาษารัสเซียในระดับปานกลาง 1 ในบริบทที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
คนรัสเซีย ความเชื่อและประเพณี
Prerequisite: have earned credits of RU 172
Russian words, grammar and the language structure of the intermediate level 1, which
appears in the context about the ways of life, believes and traditions of the Russian people.
รศ. 272 ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 4
3 (3-0-6)
RU 272 Russian for Russian Studies 4
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 271
คำศัพทt สำนวน ไวยากรณt โครงสรuางภาษารัสเซียในระดับปานกลาง 2 ในบริบทที่เกี่ยวกับเมืองและ
บุคคลสำคัญที่มีบทบาทในประวัติศาสตรtรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 271
Russian words, idioms,grammar and the language structure of intermediate level 2, which
appears in the context about the great cities and famous people, that played important roles in
the Russian history.
รศ. 324 กลุxมชาติพันธุtในรัสเซีย
RU 324 Ethnic Groups in Russia
ความหลากหลายทางชาติพันธุt ความขัดแยuงระหวxางชาติพันธุtในรัสเซีย
Ethnic variety; conflict between ethnic groups in Russia.

3 (3-0-6)

รศ. 352 สัมมนาความสัมพันธtรัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช

3 (3-0-6)

RU 352 Seminar in Russian Relationship with the Commonwealth of Independent States
สัมมนาความสัมพันธtของรัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราชทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และสังคม
Seminar in Russian relations with the Commonwealth of Independent States
concerning their economic, political, military, and social affairs, and the impact these affairs
have on Russia.
รศ. 353 สัมมนาความสัมพันธtรัสเซียกับประเทศมหาอำนาจ
3 (3-0-6)
RU 353 Seminar in Russian Relationship with the Major Powers
สั ม มนาความสั ม พั น ธt ข องรั ส เซี ย กั บ ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การทหาร และ
ผลกระทบของความสัมพันธtดังกลxาวตxอประเทศโลกที่สาม
Seminar in Relations between Russia and the Major World Powers concerning their
economic, political, military, and social affairs, and the impact these affairs have on Third World
countries.
รศ. 371 ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 5
3 (3-0-6)
RU 371 Russian for Russian Studies 5
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 272
คำศัพทt สำนวน สุภาษิต บทกวี ไวยากรณtและโครงสรuางภาษารัสเซียในระดับสูง 1 ในบริบทที่เกี่ยวกับ
ศิลปะรัสเซียซึ่งรวมถึงวรรณคดี จิตรกรรมและดนตรีรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 272
Russian words, idioms, proverbs, poems, grammar and the language structure of high
level 1, which appears in the context about Russian art, including literature, paintings and music.
รศ. 372 ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 6
3 (3-0-6)
RU 372 Russian for Russian Studies 6
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 371
คำศัพทt สำนวน ไวยากรณt โครงสรuางภาษารัสเซียในระดับสูง 2 ในบริบทที่เกี่ยวกับเหตุการณtสำคัญของ
ประเทศรัสเซียที่สxงผลตxอการพัฒนาของโลก
Prerequisite: have earned credits of RU 371

Russian words, idioms, grammar and the language structure of high level 2 , which
appears in the context about important events that occurred in Russia and had influence on the
world’s development.
รศ. 381 วิทยาการและเทคโนโลยีในรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 381 Science and Technology in Russia
ประวัติความเป•นมาและการพัฒนาของวิทยาศาสตรtและเทคโนโลยีในรัสเซีย ในยุคโซเวียตและปgจจุบัน
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรtรัสเซีย เทคโนโลยีการทหารของรัสเซีย การบินและอวกาศในรัสเซีย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดuานพลังงานในรัสเซีย
A study on the History and Development of science and technology in Russia including
Military technology, Aviation and Aero Space technology, Energy technology in Soviet period
up to present day.

วิชาเลือก
รศ. 361 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
RU 361 Russian for communication 3
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 262
ฝ• ก ทั ก ษะดu านการฟg งและการพู ด ในระดั บ ที่ สู งกวx า รศ. 262 ทั้ งในดu านเนื้ อ หา และการใชu ภ าษาที่
สลับซับซuอนยิ่งขึ้น เนuนการพูดในรูปแบบเลxาเรื่อง และการแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: have earned credits of RU 262
Practice listening and speaking skills. The language level is more advanced than that
practiced in RU 262. Communication and giving opinions
รศ. 362 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
RU 362 Russian for communication 4
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 361
ฝ• ก ทั ก ษะดu า นการฟg ง และการพู ด ตx อ จาก รศ. 361 ฝ• ก การรายงานทางวิ ช าการ โดยสามารถใหu
ขuอสนับสนุนหรือโตuแยuงเป•นภาษารัสเซียไดuอยxางถูกตuอง
Prerequisite: have earned credits of RU 361

Practice listening and speaking skills. The language level is more advanced than that
practiced in RU 361. Practice oral academic presentation and giving opinions.
รศ. 363 การอxานเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเพื่อการทxองเที่ยว
3 (3-0-6)
RU 363 Readings about Russian for tourism
วิชาบังคับกxอน: รศ. 272
การอxานจับใจความเกี่ยวกับสถานที่ทxองเที่ยวสำคัญ ในประเทศรัสเซียเกี่ยวกับภูมิศาสตรt ประวัติศาสตรt
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวขuอง
Prerequisite: have earned credits of RU 272
To practice the reading skill in order to understand about the most visited tourist of
Russia and the geography,history and culture involved.
รศ. 373 ภาษาศาสตรtรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 373 Russian Linguistics
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 272
องคt ป ระกอบของภาษารั ส เซี ย ไดu แ กx ระบบเสี ย ง ระบบหนx ว ยคำ โครงสรu า งประโยค และระบบ
ความหมายตามทฤษฎีภาษาศาสตรtรัสเซีย
Prerequisite: have earned credits of RU 272
Elements of Russian language such as phonemes, morphemes, sentence structures,
and the system of meaning in Russian linguistics.

รศ. 374 การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 374 Russian Business Writing
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 272
การเขียนภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ การศึกษาคำศัพทtและสำนวนที่เกี่ยวขuองทางธุรกิจ
การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตxาง ๆ การเขียนบันทึกขuอความ และไปรษณียtอิเล็กทรอนิกสt
Prerequisite: have earned credits of RU 272
Russian writing practice for business communication such as business letters of
different types, memos, and e-mail; business vocabulary and idioms.

รศ. 375 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
RU 375 Russian for Airline Business
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 371
คำศัพทt สำนวน โครงสรuางประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation concerning
Airline Business.
รศ. 376 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
RU 376 Russian for Hotel Business
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 371
คำศัพทt สำนวน โครงสรuางประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation concerning
Hotel Business.
รศ. 377 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจสถานพยาบาล
3 (3-0-6)
RU 377 Russian for Hospital management
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 371
คำศั พ ทt สำนวน โครงสรu า งประโยค และบทสนทนาในภาษารั ส เซี ย ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
สถานพยาบาล
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation concerning
Hospital management.

รศ. 378 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจการทxองเที่ยว
RU 378 Russian for Tourism
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 371

3 (3-0-6)

คำศัพทt สำนวน โครงสรuางประโยค และบทสนทนาในภาษารัสเซียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการทxองเที่ยว
ในประเทศไทย
Prerequisite: have earned credits of RU 371
Russian vocabulary, idioms, sentence structures and Russian conversation concerning
Tourism.
รศ. 422 กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 422 Russian Business Law
กฎหมายรัสเซียเกี่ยวกับการจัดตั้ง หuางหุuนสxวน บริษัท อำนาจหนuาที่ การดำเนินการและการ เลิก
กิจการ กฎหมายเอกเทศสัญญาและกฎหมายทางธุรกิจที่สำคัญ
Russian law concerning business partnerships and companies, namely, the
establishment of authority and responsibilities, and the dissolution of such business entities;
specific laws; contracts; and other important business laws.
รศ. 431 ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 431 Russian Music and Performing Arts
ความเป•นมาของศิลปะการแสดง ละคร บัลเลxตtและดนตรีของรัสเซีย
History of Russian music and various types of performing arts such as plays and ballet.
รศ. 461 การอxานเกี่ยวกับการเมืองของประเทศรัสเซีย
3 (3-0-6)
RU 461 Readings about Politics in Russia
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 372
การอxานขuอเขียนเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในดuานการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหวxางประเทศ
และสำนวนภาษารัสเซียที่ใชuในดuานการเมือง
Prerequisite: have earned credits of RU 372
Study and practice reading information about Russia focusing on both national and
international politics. Study politics. Study political vocabulary and expressions about Russian
politics to assist students to be able to read articles in Russian. These reading skills will help
students
read independently and learn more about Russia.

รศ. 471 การแปลภาษารัสเซียเป•นภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
RU 471 Elementary Russian-Thai Translation
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 372
ความแตกตxางระหวxางโครงสรuางภาษาไทยและภาษารัสเซีย ทฤษฎีและประเภทของการแปล วิธีการแปล
โดยฝ•กใหuแปลขuอความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัสเซียศึกษาที่มีความยากงxายในระดับเบื้องตuน
Prerequisite: have earned credits of RS 372
Study of theories and genres in translation. Practice translating information in Russian
at the beginning level. Study differences between Russian and Thai both in text structures and
cultural aspects that have an impact on Russian-Thai translation.
รศ. 472 การแปลภาษารัสเซียเป•นภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
RU 472 Advanced Russian-Thai Translation
วิชาบังคับกxอน: สอบไดuวิชา รศ. 471
การแปลเอกสารเกี่ยวกับรัสเซียศึกษาที่ใชuภาษาที่มีระดับสูงขึ้นกวxาในวิชา รศ. 471 โดยเนuนการแปลสื่อ
สิ่งพิมพt บทความและบทวิเคราะหt
Prerequisite: have earned credits of Rs 471
Translate documents relating to Russian studies. The language level is more advanced
than that practiced in RU 471. Students will translate publications, articles, and analyses using
translation techniques. Students can learn more about Russia through their translations.

