
พี�จี�... 
TCAS ใชอ้ะไรบ้าง

น้องสับสน!!OPEN HOUSE  

“รัสเซียศึกษา” 
 

แนะนําหลักสูตร และ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

           ฉบับ
        เข้าใจง่าย

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

รสัเซยีศึกษา 
เรยีนอะไร??

น้องงง!! ทาํยังไง
ให้ติดอ่า

แอนนา ? 

??

??

??

??



รัสเซียศึกษา เร �ยนอะไร??

RUSSIA 
EURASIA*

GLOBAL 

เราเร �ยนทั�ง RUSSIA ภูมิภาค EURASIA และประเด็นทาง GLOBAL 

*EURASIA = EUROPE + ASIA 



รัสเซียศึกษา มีเนื�อหาด้านไหนบ้าง? 

เศรษฐกิจและธุรกิจ 

การระหวา่งประเทศ 

การเมือง
ประวัติศาสตร์

สังคม 

ว �จัยและพัฒนา

ศิลปวฒันธรรมและเทคโนโลยี

ภาษารัสเซีย 



ภาษา
รสัเซยี 1

ภาษา
รสัเซยี 2

ภาษา
รสัเซยี 3

ภาษา
รสัเซยี 4

ทกัษะ
ภาษารสัเซยี

ภาษารสัเซยี
เพื�ออาชพี

ฟ�ง-พูด
รสัเซยี 1

ฟ�ง-พูด
รสัเซยี 2

รสัเซยีเพื�อ
การบิน

การแปล
รสัเซยี

ภาษา
รสัเซยี 5

ภาษา
รสัเซยี 6

ฟ�ง-พูด
รสัเซยี 3ฟ�ง-พูด 

รสัเซยี 4

รสัเซยีเพื�อ
การโรงแรม

รสัเซยีเพื�อ
ทอ่งเที�ยว

รสัเซยีเพื�อ
การพยาบาล

รสัเซยีเพื�อ
ธุรกจิ

เนื�อหาด้านภาษารัสเซีย



เนื�อหาด้านการเมืองฯ และการระหวา่งประเทศ 

การเมือง ประวติัศาสตร์ 
และสังคม

รัสเซียกับประเทศมหาอํานาจ
รัสเซียกับประเทศเคร �อรัฐเอกราช

การระหวา่งประเทศการเมืองการปกครองรัสเซีย

ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองโลก

ปรัชญาการเมือง

ประวัติศาสตร์รัสเซีย

ภูมิศาสตร์รัสเซีย

ชาติพันธ์ุในรัสเซีย

ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

นโยบายต่างประเทศ

ประเทศเคร �อรัฐเอกราช



เศรษฐกิจและธุรกิจ 

เนื�อหาด้านเศรษฐกิจฯ และศิลปวฒันธรรมฯ 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

ศิลปวฒันธรรม 
และเทคโนโลยี

วรรณกรรมรัสเซีย

กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ

เศรษฐกิจรัสเซีย

ธุรกิจและการเมืองในรัสเซีย

การค้าการลงทุนในรัสเซีย

สังคมและวฒันธรรมรัสเซีย

รัสเซียสมัยใหม่

ศิลปะการแสดงและดนตร �รัสเซีย

ว �ทยาการและเทคโนโลยีในรัสเซีย



ในแต่ละป�เร �ยนอะไร??

ชั�นป�ที� 2ชั�้นป�ที� 1 ชั�นป�ที� 3 ชั�นป�ที� 4
รู้รอบ

“ต่างประเทศ”

นโยบายต่างประเทศรัสเซีย

กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ

รู้ลึก
”รัสเซีย ยูเรเซีย

 และโลก”

รู้จร �ง
“ในสาขาที�สนใจ”

ปลุก
”ธรรมศาสตร์”

ในตัวคุณ

การเมืองและ
การระหว่าง
ประเทศ

ธุรกิจและการค้า

ศิลปวฒันธรรม
และบร �การ

ภาษาและ
วฒันธรรมรัสเซีย

ประกอบด้วย

เช่น



555 สุดป�ง!!สุดป�ง!!สุดป�ง!!

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์



หลักสูตรแรก
และหลักสูตรเดียวในไทย

…ยืนหนึ�ง……ยืนหนึ�ง…
111
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222
…ภาษารัสเซีย……ภาษารัสเซีย…

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

มีทักษะภาษารัสเซียติดตัว
และประกอบอาชีพได้



333
…รู้ลึก……รู้ลึก…

รู้ลึกทั�ง รัสเซีย ยูเรเซีย 
และโลก
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เลือกความเชี�ยวชาญได้ทั�ง
การเมืองและการระหวา่งประเทศ

ธุรกิจและการค้า
ศิลปวฒันธรรมและบร �การ
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 

444
…เลือกได้……เลือกได้…

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์



555
…โกอินเตอร์……โกอินเตอร์…

สามารถไปแลกเปลี�ยน ฝ�กงาน 
และเร �ยนต่อต่างประเทศได้

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์



ผู้สื�อข่าว 
ผู้ประกาศข่าว

 
 

Cabin crew / ไกด์  คร �เอทีฟ 
Influencer Youtuber

นักว �ชาการ นักว �จัย
ครู อาจารย์ 

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

นักการทูต / เจ้าหน้าที�กงสุล

ทํางานอะไรกัน?ทํางานอะไรกัน?

นักแปล / ล่าม

เจ้าของธุรกิจ
 เช่น ท่องเที�ยว ร้านอาหาร 

นําเข้า-ส่งออกข้อมูลนี�เป�นเพียงส่วนหนึ�งเท่านั�น 

รุ่นพี�รัสเซียศึกษา
จบไปแล้ว

ข้าราชการ / เจ้าหน้าที�รัฐ งานติดต่อกับต่างประเทศ พนักงานบร �ษัทเอกชน



TCAS 64TCAS 64
รอบ

1.2
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รอบ 

3.1

รอบ

3.2 

คน 50 
รอบ Portfolio 
คนที�มี passion 

รัสเซีย ยูเรเซีย ลุยมาเลยจ้า

ใครที�มีคะแนน
 O-NET ป�งปรุ �เย่  

ยื�นรอบนี�เลย (ใช้แค่ O-NET) คน
 

30 

20คน

ใครที�คะแนน O-NET, GAT
 และ PAT ฟาดๆ 

รอบนี�ต้องไม่พลาดจ้า

รับสมัคร 5 - 19 มกราคม 2564

รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564

รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564



หลักฐานร่วมกิจกรรม
รัสเซียและเคร �อรัฐเอกราช

(ถ้ามี)
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รางวัล/ประกาศนียบัตร
(ถ้ามี) 

 
 

ใบแสดงผลการเร �ยน

RESUME 
ข้อมูลส่วนตัว+ประวัติการศึกษา

คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)

PORTFOLIOPORTFOLIO  

STATEMENT OF PURPOSE
  จดหมายแนะนําตัว

หลักฐานแสดงพื�นความรู้
ภาษารัสเซีย

 (ถ้ามี)

5050จํานวนรับ

TCAS รอบ 1.2

ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB
  ไม่เกิน 9 หน้า 

เอกสารที�ต้องเตร �ยม



หลักฐานแสดงความรู้พื�นฐาน
ภาษารัสเซีย

(ถ้ามี)

ใบแสดงผลการเร �ยน

ข้อมูลส่วนตัว 

 
  จดหมายแนะนําตัว
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รางวัล/ประกาศนียบัตร
(ถ้ามี) 

 
 

คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)

PORTFOLIOPORTFOLIO  

หลักฐานร่วมกิจกรรมเกี�ยวกับ
รัสเซียและประเทศเคร �อรัฐเอกราช

 (ถ้ามี)

5050จํานวนรับ

TCAS รอบ 1.2

ขั�นตอนการเร �ยงข้อมูล

หลักฐานร่วมกิจกรรมอื�นๆ 

1

ประวัติการศึกษา

หน้าปก

ปกหลัง

2

3

4

5

6

7

8

9

ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB
ไม่ต้องมี คํานํา-สารบัญ

และไม่เกิน 9 หน้า
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3. หากมีประสบการณ์
ด้านรัสเซียและเคร �อรัฐเอกราช 

ก็ใส่เต็มมาได้เลย
แต่ถ้าไม่มีก็ใส่ passion ป�งๆ แทนได้จ้า 

 

4. คร �เอทพอร์ต
 ตามสไตล์ของตัวเอง

เข้าใจเกณฑ์การคัดเลือก!1. 5. เช็ค…อย่าให้พลาด 
และคลิกส่งได้เลย

55 เคล็ดลับ
ทําพอร์ตให้
ป�งปรุ �เย่

2. จัดเต็มกิจกรรมและผลงาน
ทั�งในและนอกโรงเร �ยน

TCAS รอบ 1.2

จํานวนรับ   

5050



เช็ค วัน เวลา สถานที� 
 อย่าให้พลาด 

1.

66
เคล็ดลับ

ให้โดนใจกรรมการ

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

4. พร �เซนท์ตัวเอง
และสร้างความมั�นใจให้อาจารย์เห็น

6. ตอบให้เกี�ยวเนื�อง
กับหลักสูตรที�เลือก 

3. ยกมือไหว้ มองตา 
ยิ�มแย้ม อย่าได้หวาดหวั�น 

 

2. แต่งกายให้สุภาพเร �ยบร้อย
5. ตอบด้วยความจร �งใจ 

ตอบในแง่บวก และอย่าแถ 

สัมภาษณ์



โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

สวมหน้ากากอนามัย…ให้ชิน1.
เจ็บบ่อยๆ…ค่อยๆชิน

2. ห่างกันสักพัก....ห่างกันสักพัก
มันคงจะดีเสียกวา่

3. ล้างมือบ่อยๆ…เท่าที�จะไหวได้
จร �งๆก็ไหวอยู่…แต่ก็รู้สึก  

 
4. ป�วยกาย....ก็ไปพบแพทย์
แต่ถ้าป�วยใจ.....ก็เจ็บนิดๆ อ่ะ เจ็บนิดๆ 

5. หลีกเลี�ยงไปพื�นที�เสี�ยง
แต่ถ้าอยากรัก…ก็ต้องเสี�ยง

6. กฎข้อแรกก็คือห้ามทิ�ง
 ยันข้อห้าก็ยังห้ามทิ�ง!!

66 มาตราการป�องกัน
COVID-19



WEWE
carecare

@russianstudiesprogram 

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

www.russianstudies-tu.com

02-6965663-4 

@โครงการรัสเซียศึกษา มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์  

@russianstudie_tu 


