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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2555) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา   คณะมนุษยศาสตร์  

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in French 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 

อกัษรยอ่ ภาษาไทย  ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 

ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (French) 

อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ B.A. (French) 

3. วชิาเอก   ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า    144   หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศส 

5.3 การรับเข้าศึกษา   

           รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

 รับเฉพาะนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพดู อ่าน เขียน                           

ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  

  สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง  

 ความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างประเทศ คือ ......................................................................... 

 ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ .............................................................................................................. 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

 ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 ปริญญามากกวา่ 1 สาขาวชิา 

 ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ...................................... 

 หลกัสูตรใชบ้งัคบั ภาคการศึกษา ...........................  ปีการศึกษา ................................. 

 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 

 หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2555  

 ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระท่ี  5.3 

 คร้ังท่ี  21 /2555  เม่ือวนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 

 ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  คร้ังท่ี  7/2555 

 วาระท่ี 4.20  เม่ือวนัท่ี  7  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 

 สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 

 สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เม่ือวนัท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ...................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
8.1  อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาฝร่ังเศสทั้งในภาครัฐและเอกชน  

8.2  ครูสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบัโรงเรียน 
8.3  ผูส้อนภาษาฝร่ังเศสในสถาบนัเอกชน 
8.4  ล่ามและนกัแปล 
8.5  มคัคุเทศก์ 
8.6 พนกังานบริษทัเอกชนท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 

8.7  เจา้หนา้ท่ีประจาํสถานทูตประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาหลกั 
8.8  หน่วยงาน กองกรม ของกระทรวงต่างๆ ท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 
8.9  อาชีพอิสระ เช่น นกัเขียน นกัธุรกิจ   เป็นตน้ 
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร             

ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

1.  นายเดมีย ์ 

ระเบียบโลก 

      ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

DEA 

 

 

 

 

 

Maîtrise 

 

 

Licence 

 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

(Sociolinguistique 

et Didactique des 

Langues et FLE) 

Sciences du 

Langage  

option 

Linguistique 

Sciences du 

Langage – 

Mention FLE 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université           

Grenoble III 

 

 

 

 

Université de 

Montpellier III 

 

Université de 

Montpellier III 

 

 

มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ 

France 

 

 

 

 

 

France 

 

 

France 

 

 

 

ไทย 

2004 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

1996 

 

 

 

2536 

   2. นางจิณห์นิภา 

 ทาสุคนธ์ 

อาจารย ์ Maîtrise 

 

Licence 

 

ศศ.บ. 

 

Sciences du 

Langage 

Sciences du 

Langage 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université           

Paris III 

Université            

Paris V 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

 

France 

 

ไทย 

1993 

 

1992 

 

2531 

   3. นายสิริชยั  

โชคชยั

สมัฤทธ์ิ 

อาจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2546 

2538 

 

 



 
 

 

5 

 

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมากและ

วทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

 (การวเิคราะห์หลกัสูตร) 

 11.1  สถานการณ์  หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

    การพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  

โดยจะยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสามารถปรับตวัเขา้กบังานท่ีจะ

เกิดข้ึนใหม่ตลอดชีวิต รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศในยุคโลกาภิวตัน์ โดยในปัจจุบันทุกประเทศทัว่โลกต่างมีแผนพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กับ                 

การพฒันาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจ การท่องเท่ียว และการคา้หลายประเภท ตอ้งอาศยั

ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ซ่ึงภาษาฝร่ังเศสนับเป็นภาษาสําคัญท่ีมีบทบาทอย่างสูงในทวีปยุโรปทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอนัทนัสมยัหลายรูปแบบ นอกจากน้ีการพฒันาหลกัสูตรยงัสอดคล้องกบั

นโยบายการเพิ่มศกัยภาพของอาเซียนเพื่อแข่งขนักับภูมิภาคอ่ืน ในรูปของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน             

ภายในปี พ.ศ. 2558  ดงันั้น เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ

วัฒนธรรมดังกล่าว หน่วยงานท่ี รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาษาต่างประเทศและปรับแผนการพฒันาความรู้ดา้นภาษาฝร่ังเศสใหส้อดคลอ้งกนั 

11.2  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

   การวางแผนหลักสูตรคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและวฒันธรรม โดยสภาพสังคมและ

วฒันธรรม ของผูค้นทั้งซีกโลกตะวนัตกและตะวนัออกนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ภาษาฝร่ังเศสมี

บทบาทสาํคญัในสหภาพยุโรป ซ่ึงปัจจุบนัเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคา้เชิงอนุรักษแ์ละสินคา้สุขภาพ เช่น 

ธุรกิจสปา นวดแผนไทย พืชสมุนไพร อาหารและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ จึงทาํให้เกิดการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ของไทยและนาํมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ดงันั้นจึงตอ้งมี     

การพฒันาและปรับเปล่ียนหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม 

เพื่อเปิดโลกทศัน์และยกระดบัคุณภาพของนกัศึกษาให้สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานไดโ้ดยเฉพาะในระดบั

อาเซียนและในระดบันานาชาติ  
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12.  ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบั             

พนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

 12.1   การพฒันาหลกัสูตร 

     จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพฒันาหลกัสูตรจาํเป็นตอ้งพฒันาในเชิงรุกท่ี

มีศกัยภาพ และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการแข่งขนัทางธุรกิจการค้า               

การลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการรองรับนโยบายของประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 

โดยผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ภาษาฝร่ังเศสใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ได ้และมี

ศกัยภาพในการพฒันาตนเองให้สามารถจดัการกบังานในหน้าท่ี รวมทั้งเขา้ใจถึงผลกระทบของความไดเ้ปรียบ

และเสียเปรียบในการใช้ภาษา เพื่อเปิดตลาดเสรีทางการค้าในอนาคต โดยต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ                    

มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 

12.2    ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั/สถาบัน 

    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมยัท่ี

เปล่ียนไปในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีผลทาํให้มหาวิทยาลยัตอ้ง

ทบทวนหลักสูตรเดิมและปรับเปล่ียนแนวทางในการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงจาก

สถานการณ์ดงักล่าว โดยพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดบัสากล และสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก และตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาปณิธานและ

ความเป็นมหาวิทยาลัยรามคาํแหง โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผูเ้รียนจาํนวนมาก มีความ

หลากหลายของหลกัสูตร เพื่อผูเ้รียนหลากหลายอาชีพท่ีอยูใ่นวยั และฐานะต่าง ๆ กนั มีสภาพทางสังคมต่างกนั 

และให้การดาํเนินการของหลกัสูตรและการเรียนการสอนมีการจดัการท่ียืดหยุ่นแต่มีความหลากหลาย มุ่งเน้น

การกระจายโอกาส เพื่อกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาส เพื่อการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ กอปรดว้ยความรู้คู่คุณธรรมและ

มีจิตสาํนึกเพื่อการพฒันาและรับใชส้ังคมทุกระดบัชั้นต่อไป 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั/สถาบัน   

13.1   รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

               INT 1005 MTH 1003 STA 1003 AGR 1003 **BIO 1001  

CMS 1003 GLY 1003 MET 1003 *PHY 1001 SCI 1003  

ART 1003 MSA 1003        HIS 1001 HIS 1002 HIS 1201  

LIS 1001 PHI 1003         GAS 1001 GAS 2802 GAS 2803  

GAS 2611 GAS 2601        GAS 2701  GAS 2711 GAS 2721  

GAS 3601 GAS 3801        GAS 3504 GAS 4804 GAS 4605  

GAS 2801 HED 1101        LAW 1004 POL 1100 ECO 1003  

PSY 1001 SOC 1003        THA 1001 THA 1002 
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13.2   รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้มหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน                     

             

FRE 2201 (FR 221)     การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 1 3  หน่วยกิต  

FRE 2901 (LI 260)      ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3  หน่วยกิต 

FRE 3001 (FR 301)     ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 3  หน่วยกิต 

FRE 3002 (FR 302)     ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 3  หน่วยกิต 

FRE 3203 (FR 321)     การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3  หน่วยกิต 

FRE 4001 (FR 401)     ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 3  หน่วยกิต 

FRE 4002 (FR 402)     ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 3  หน่วยกิต 

FRE 4410 (FR 471)     ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3  หน่วยกิต 

FRE 4411 (FR 472)     ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3  หน่วยกิต 

13.3 การบริหารจัดการ 

   13.3.1  ใหมี้การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อนรายวชิาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน     

                เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาความรู้และทกัษะภาษาฝร่ังเศส ตลอดจนวฒันธรรมฝร่ังเศสตาม                    

                ความตอ้งการของหลกัสูตร 

13.3.2    สาํรวจความตอ้งการเชิงวชิาชีพจากผูใ้ชบ้ณัฑิตร่วมกนักบัผูส้อนรายวชิาท่ีสอน                     

             โดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

13.3.3    จดัตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตอ้งการหรือเง่ือนไขการเรียนรู้และทกัษะเป็น          

              ระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวชิา 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.    ปรัชญา  ความสําคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1   ปรัชญาของหลกัสูตร   

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฝร่ังเศส ส่งเสริมให้นกัศึกษามีความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรม

ฝร่ังเศส สร้างความเขา้ใจต่อสังคมและโลกปัจจุบนั  สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพและดาํรงตนให้

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได ้

1.2   ความสําคัญของหลกัสูตร 

        หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสมุ่งหมายใหน้กัศึกษามีความรู้ภาษาและวฒันธรรม

ฝร่ังเศส เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยแ์ละโลกปัจจุบนั สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบ

อาชีพ รวมทั้งดาํรงตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้

1.3   เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร   

  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ปิดการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และไดเ้ปิดกระบวนวิชาใหม่ๆ เพิ่ม รวมทั้งไดป้รับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตร
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บณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสมา 2 คร้ังแลว้  ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตร์ไดพ้ิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตของคณะฯ ทุกสาขาวิชาอีกคร้ัง โดยปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  

วชิาศึกษาทัว่ไปลงและเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเอกข้ึนเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะให้เกิด 

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาเอกมากข้ึน อันจะเพิ่มโอกาสในการทาํงานของนักศึกษาและ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานซ่ึงต้องการบณัฑิตท่ีมีความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาเอกนั้น ๆ 

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดาํรงชีวิตให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ         

คร้ันต่อมาไดมี้การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน จึงเป็นเหตุใหมี้การจดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

(TQF) เพื่อให้การโอนยา้ยสถานศึกษาภายในประเทศกลุ่มอาเซียนอยู่ภายในกรอบมาตรฐานเดียวกนั อนัเป็น

เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี ดงันั้นสาขาวชิาจึงไดพ้ิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส โดยปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมกระบวนวิชาในหลกัสูตรให้มีความทนัสมยั มีเน้ือหา

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบนั ตรงตามปรัชญา ปณิธาน และวตัถุประสงค์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1.4   วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

         1.4.1 เพื่อเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความรู้ภาษาฝร่ังเศสในหมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส ภาษาฝร่ังเศส

เฉพาะดา้น ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวฒันธรรมฝร่ังเศส 

         1.4.2 เพื่อเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาไดดี้เพียงพอท่ีจะออกไปประกอบ

อาชีพและรับใชส้ังคมในภาครัฐและเอกชน 

         1.4.3 เพื่อเตรียมนกัศึกษาใหมี้พื้นฐานเพียงพอในการศึกษาหาความรู้ในระดบัสูงข้ึนไป เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในชีวติประจาํวนั และเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมใหท้นัต่อเหตุการณ์และความกา้วหนา้ทาง

วชิาการ 

         1.4.4 เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในวฒันธรรมและความคิดของเจา้ของภาษา 
 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง  

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้

มาตรฐานไม่ตํ่ากวา่ท่ี สกอ. 

กาํหนด 

-  พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมี

พื้นฐานของสังคมและวฒันธรรมไทย 

และเป็นหลกัสูตรท่ีมีรูปแบบสอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรสากล 

-  ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

- รายงานผลการประเมิน  

   หลกัสูตร 

-  หลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของธุรกิจ และการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและ

วฒันธรรม 

-  ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

-  ศึกษาจากขอ้มูลและผลการวจิยั             

การเปล่ียนแปลงการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษา 

-   รายงานผลการประเมิน              

ความพึงพอใจในการใช้

บณัฑิตของสถาน

ประกอบการ  

-   ความพึงพอใจในทกัษะ 

ความรู้ความสามารถในการ

ทาํงานของบณัฑิต โดยเฉล่ีย         

ในระดบัดี 

-    การประเมินผลหลกัสูตรจาก 

     หน่วยงานภายในและ

ภายนอก 

-   สัมมนาเร่ือง “ผูป้ระกอบการ 

    ตอ้งการบณัฑิตแบบใด” 

เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลมาปรับปรุง

หลกัสูตร 

3.  พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน

การสอนและบริการวชิาการ 

ใหมี้ประสบการณ์จากการนาํ

ความรู้ไปปฏิบติังานจริง 

-  สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ

สอนใหท้าํงานบริการวชิาการแก่

องคก์รภายนอก 

-  วเิคราะห์รายละเอียดเน้ือหาของรายวชิา    

    ปรับปรุงแผนการสอน ส่ือท่ีใชใ้น 

การเรียน  การสอน และปรับปรุง

วธีิการประเมินผล 

-  ปริมาณงานบริการวชิาการต่อ 

    อาจารยใ์นหลกัสูตร 

-  รายละเอียดของรายวชิาท่ีมีการ  

   ปรับปรุงแลว้ 

-  รายงานการใชส่ื้อการสอนท่ี 

   ทนัสมยั และเหมาะสมกบั  

   รายวชิานั้น ๆ 

-  การฝึกอบรมในส่วนท่ีเก่ียวกบั          

    การวดัผล 

4. ปรับปรุงคุณภาพการเรียน 

การสอน ใชส่ื้อและวธีิ           

การสอนท่ีมีคุณภาพและ

เหมาะสมตรงเป้าหมายของ

หลกัสูตร 

สนบัสนุนอาจารยใ์หไ้ดรั้บการเพิ่มพนู

ความรู้และประสบการณ์ โดยใหเ้ขา้ศึกษา

ดูงาน ประชุมอบรมสัมมนาทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ สนบัสนุนโดย

การหาแหล่งเงินอุดหนุนวจิยั สนบัสนุน

เคร่ืองมือวิจยั และการตีพิมพง์านวจิยั เพื่อ

เผยแพร่ต่อนกัวชิาการและสาธารณชน 

-   จาํนวนอาจารยท่ี์ไดเ้พิ่มพูน

ความรู้และเล่ือนตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

-   จาํนวนคร้ังในการฝึกอบรม  

    และ ทาํวจิยั 

-  จาํนวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพท์ั้ง    

    ในระดบัชาติและนานาชาติใน  

    แต่ละปี 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวภิาค ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มี   ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

      มี                          ไม่มี 

2.    การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน  -  กนัยายน 

  ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน -  กุมภาพนัธ์ 

  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม  

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 และ

ขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2552 ขอ้ 6  

(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

  นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในแบบตลาดวชิา ท่ีไม่มีการบงัคบัเขา้ชั้น

เรียนและนกัศึกษาตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

2.4    กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษา  

นักศึกษาท่ีจะเข้ารับการศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางภาษา กรณีท่ีนักศึกษาจาํเป็นตอ้งปรับ

พื้นฐาน ใหจ้ดัอบรมก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก ดงัน้ี 

  2.4.1  จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อแนะนาํการเรียนการสอน 

   2.4.2   มีอาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้าํปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 

   2.4.3   มีหน่วยแนะแนว 

   2.4.4   จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน 
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2.5    แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

   จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาวชิาเอกสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสในระหวา่งปีการศึกษา                               

    2555– 2559  

ช้ันปีที ่
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที ่1 100 110 120 130 140 

ช้ันปีที ่2 - 80 100 110 120 

ช้ันปีที ่3 - - 70 90 90 

ช้ันปีที ่4 - - - 60 70 

รวม 100 190 290 390 420 

นักศึกษาทีค่าดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - - 60 70 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

              2.6.1 รายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการ

งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าตอบแทน 600,000 630,000 660,000 690,000 720,000 

ค่าใชส้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าวสัดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 710,000 790,000 820,000 850,000 880,000 

 

2.6.2  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต 

                 ค่าใชจ่้ายรายบุคคลในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบตลาดวชิา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

     แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

    แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 

    แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                           อ่ืน ๆ  (ระบุ)……….. 
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2.8   การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย   

              เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา             

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 8 และขอ้ 9 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

3.   หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1    หลกัสูตร  

  3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

             หมวดวชิา     จาํนวนหน่วยกิต         จาํนวนร้อยละ 

(1)  วชิาศึกษาทัว่ไป   42                29.17 

(2)  วชิาเอก    63                43.75 

(3)  วชิาโท    24                16.67 

(4)  หมวดวชิาเลือกเสรี   15                10.41 

   รวม              144                100 

รายวชิาในหมวดต่าง ๆ 

   * หมายถึงกระบวนวชิาท่ีเปิดใหม่ในหลกัสูตรน้ี 

 ** หมายถึงกระบวนวชิาท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในหลกัสูตรน้ี 

 (1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

        ประกอบดว้ยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and 

Morality) (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) และวชิาใน 5 กลุ่มต่อไปน้ี 

                     1)   กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกติ  

       ให้เลือกเรียนวชิาในขอ้ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวชิา 

 ก)  วชิาคณติศาสตร์             หน่วยกติ 

                          INT 1005    (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   3 

       MTH 1003 (MA 103) คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้    3 

       STA 1003   (ST 103) สถิติเบ้ืองตน้     3 

       หรือเลือกเรียนวชิาในหมวด INT, MTH, STA ท่ีนบัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปได ้  

 ข) วชิาวทิยาศาสตร์            หน่วยกติ 

      ARG 1003 (AG 103) การเกษตรเบ้ืองตน้    3 

                     **BIO 1001   (BI 103) ชีววทิยาเบ้ืองตน้     3 

     CMS 1003 (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้     3 

            GLY 1003 (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้    3 
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  MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้    3 

  *PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้     3 

  SCI 1003   (SC 103) วทิยาศาสตร์พื้นฐาน    3 

               หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด  AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY  ท่ีนบัเป็น                           

วชิาศึกษาทัว่ไปได ้

2)    กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

 ART 1003  (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์            เลือกเรียน 1  2 

  MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์           กระบวนวชิา  2  

  HIS 1001   (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน 1  3 

  HIS 1002   (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก         กระบวนวชิา  3 

  HIS 1201   (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย    3 

  LIS 1001   (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้  2 

  PHI 1003  (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้     3 

  GAS / HED      …… พลศึกษา     2  

  ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐาน

ได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 

               GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ    2 

  GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1               2 

  GAS 2611 (GS 241)   วา่ยนํ้า 1              2    

  GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1              2  

  GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1              2 

  GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1             2 

  GAS 2801 (SS 237)  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย            2 

  GAS 2802 (GS 231)   เกมเบด็เตล็ด                          2 

  GAS 2803 (GS 233)  กิจกรรมเขา้จงัหวะ             2  

  GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ               2      

  GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1              2 

  GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะป้องกนัตวั     2  

  GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตนั     2  

  GAS 4804 (GS 440)  โยคะ      2  

  HED 1101(HA 101/HE 101)   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ          2 
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3)   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ           หน่วยกติ                    

 LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 

   กฎหมายทัว่ไป      

  POL 1100  (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป        เลือกเรียน          3            

ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป             1 กระบวนวชิา   

PSY 1001  (PC 103) จิตวทิยาทัว่ไป                 

SOC 1003 (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้             3 

4)   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ     หน่วยกติ 

 นกัศึกษาวชิาเอกภาษาฝร่ังเศส ตอ้งเรียน            

FRE 1001 (FR101)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1 3 

FRE 1002 (FR102)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2 3 

FRE 2001 (FR201)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3 3 

FRE 2002 (FR202)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 4 3 

5)    กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ หน่วยกติ  

THA 1001  (TH 101) ลกัษณะและการภาษาไทย        3 

  THA 1002  (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย             3 

(2)   หมวดวชิาเอก  

    โครงสร้าง / จาํนวนหน่วยกิต รวม     63  หน่วยกิต 

 2.1  วชิาเอกบงัคบั     36   หน่วยกิต  

2.2  วชิาเอกเลือก    27   หน่วยกิต 

2.1  วชิาเอกบังคับ   36 หน่วยกติ ได้แก่  หน่วยกติ 

                           FRE 2101 (FR 213 )  การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส                        3                           

                           FRE 2201 (FR221)  การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 1          3                               

                           FRE 2501 (FR233)  ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป           3                               

                           FRE 2701 (FR251)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 1       3                 

                           FRE 3001 (FR301)  ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                                 3                               

                           FRE 3002 (FR302)  ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2                                 3                               

                           FRE 3203 (FR321)   การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                                    3                                

                           FRE 3102 (FR341)  ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1               3                               

                           FRE 3105 (FR344)  การพดูภาษาฝร่ังเศส 1                                                  3                                      

                           FRE 4001 (FR 401)  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                                       3   
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 FRE 4002  (FR402)  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                                      3                               

 FRE  2901 (LI 260)  ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้                     3                               

2.2  วชิาเอกเลอืก 27 หน่วยกติ   ได้แก่      หน่วยกติ 

    นกัศึกษาวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสเลือกสายวชิาดงัน้ี 

     1. สายภาษาฝร่ังเศสทั่วไป  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวด

วชิาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตรดงัน้ี 

1) ทกัษะภาษาฝร่ังเศส (FRE X0XX) วชิาบงัคบัพื้นฐานทางภาษา 

(FRE X1XX) วชิาทกัษะการฟังและการพดู 

(FRE X2XX) วชิาทกัษะการอ่านและการเขียน 

(FRE X3XX) วชิาการแปล 

2) ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น (FRE X4XX) 

3) วรรณคดีฝร่ังเศส (FRE X5XX) 

4) อารยธรรมฝร่ังเศส (FRE X7XX) 

5) ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (FRE X9XX) 

โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่น้อยกว่า                        

27  หน่วยกิต ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวชิารหสั 3000 ข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

                             2.  สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชา

ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้นไม่นอ้ยกวา่ 27 หน่วยกิต 

 (3)  หมวดวชิาโท  24 หน่วยกติ 

              ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากับวิชาเอก               

หรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ  ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 

 1.  สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชานั้น ๆ 

   2.  สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะ         

นั้น ๆ  และกรณีท่ีกฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดงักล่าวมีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิ

ของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

  3.  สําหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนกัศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโท

ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั 

  4.  กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นวิชาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 

  รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการเรียนวิชาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชา             

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  
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(4)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 15  หน่วยกติ 

    ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2)  ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1) นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ี

ไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต              

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

2)  RAM 3000  สหกิจศึกษา                  9(0-40-10)                     

     (RU 300)  (Cooperative Education) 

  นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  สหกิจศึกษา จาํนวน 9 หน่วยกิต 

แทนหมวดวิชาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่                       

6 หน่วยกิต 

 (2)   หลกัสูตรวชิาโทภาษาฝร่ังเศส 

      โครงสร้าง/จาํนวนหน่วยกิต รวม     24  หน่วยกิต 

   2.1  วชิาโทบงัคบั     12 หน่วยกิต 

   2.2  วชิาโทเลือก      12 หน่วยกิต 

    รายละเอียดของหลกัสูตรวชิาโท 

2.1 วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ 

         ก.  นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้รียน 4 กระบวน

วชิาต่อไปน้ี                                                                                                   หน่วยกติ 

FRE 1001(FR101)  ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1 3 

FRE 1002 (FR102)  ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2 3 

FRE 2001 (FR201)  ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3 3 

FRE 2002 (FR202)  ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 4 3 

 ข.  นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้รียน 4 กระบวน

วชิาต่อไปน้ี หน่วยกติ 

FRE 3001(FR301)  ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 3 

FRE 3002 (FR302)  ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 3 

FRE 4001 (FR401)  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 3 

FRE 4002 (FR402)  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 3 
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 2.2   วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

      ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใด  ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาฝร่ัง เศสท่ีไม่ใ ช่                         

วิชาโทบงัคบั แต่ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมกบักระบวนวิชาในวิชาโทบงัคบัแลว้ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวิชาใน

ระดบั 3000-4999 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

  3.1.3   คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา   (อยูใ่นภาคผนวก ก) 

เลข 0    หมายถึง  หมวดพื้นฐานภาษาฝร่ังเศส    (FRE X0XX) 

 เลข 1    หมายถึง  หมวดทกัษะภาษาฝร่ังเศสดา้นการฟังและการพดู  (FRE X1XX) 

เลข 2   หมายถึง  หมวดทกัษะภาษาฝร่ังเศสดา้นการอ่านและการเขียน  (FRE X2XX) 

 เลข 3   หมายถึง  หมวดภาษาฝร่ังเศสดา้นการแปล    (FRE X3XX) 

                     เลข 4   หมายถึง  หมวดภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น    (FRE X4XX) 

เลข 5   หมายถึง  หมวดวรรณคดีฝร่ังเศส      (FRE X5XX) 

เลข  7   หมายถึง  หมวดอารยธรรมฝร่ังเศส     (FRE X7XX) 

                    เลข 9   หมายถึง  หมวดภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส      (FRE X9XX) 

3.1.4  รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

          1. หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 1001 (FR 101)                ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1 

FRE 1002 (FR102)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2 

FRE 2001 (FR201)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3 

FRE 2002 (FR202)      ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 4 

FRE 2101 (FR213)                 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

FRE 2201 (FR221)      การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 1 

FRE 2202 (FR222)      การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 2 

FRE 3001 (FR301)      ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 

FRE 3002 (FR302)                 ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 

FRE 3301 (FR316, FR411)    การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1 

FRE 3302 (FR317, FR412)    การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 

FRE 3203 (FR321)      การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3204 (FR322)      การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 

FRE 3205 (FR323)      การเขียนจดหมายภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3102 (FR341)      ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3103 (FR342)      ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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FRE 3104  (FR343)  การฟังและการเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3105 (FR314,FR344) การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3106 (FR 345.FR315)การพดูภาษาฝร่ังเศส 2 

FRE 4001 (FR401)  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 

FRE 4002 (FR402)  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 

FRE 4303 (FR413)  การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 

หน่วยกติ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

          2.  หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน หน่วยกติ 

FRE 3401 (FR373) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 

FRE 3402 (FR374) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 

FRE 3403 (FR375) ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการอาหารและ  

                                           เคร่ืองด่ืม 

FRE 3404 (FR 376) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรสายการบิน 

FRE 3405 (FR377)            ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 

FRE 3406 (FR378) ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 

FRE 3407 (FR379) ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 

FRE 3408 (FR381) ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 

FRE 3409 (FR393) ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

FRE 4410 (FR471) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

FRE 4411 (FR472) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

FRE 4412 (FR475)  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นสุขภาพและ 

                                           การแพทย ์

FRE 4413 (FR481) ภาษาฝร่ังเศสดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

FRE 4414 (FR483)  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นการเงินและ   

                                           การธนาคาร 

FRE 4415 (FR485) ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

         3.  หมวดวชิาวรรณคดีฝร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 2501 (FR233) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป 

FRE 2502 (FR234) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสร่วมสมยั 

FRE 2503 (FR235) ปริทรรศน์กวนิีพนธ์ฝร่ังเศส 

FRE 2504 (FR 236) ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมยัของ                

                                           นกัเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 

FRE 3505 (FR331) การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

3 

3 

3 

3 

 

3 
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FRE 3506 (FR332) วรรณคดีพื้นบา้นฝร่ังเศส 

FRE 3507 (FR333) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 

FRE 3508 (FR334) วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

FRE 3509 (FR335) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก 

FRE 3510 (FR337) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัจนิยม 

FRE 3511 (FR338) วรรณกรรมฝร่ังเศสสาํหรับเยาวชน 

FRE 3512 (FR339) โลกของเด็กในวรรณคดีฝร่ังเศส 

FRE 4513 (FR431) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลกัษณ์นิยม 

FRE 4514 (FR432) บทละครฝร่ังเศส 

FRE 4515 (FR433) วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

FRE 4516 (FR434) นวนิยายฝร่ังเศส 

FRE 4517 (FR435)  วรรณคดีฝร่ังเศสระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 1    

  และคร้ังท่ี 2 

FRE 4518 (FR436) เร่ืองสั้นฝร่ังเศส 

FRE  4519 (FR437)  วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

หน่วยกติ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

         4.   หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 2701 (FR251) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม 

  ฝร่ังเศส 1 

FRE 2702 (FR252)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม 

  ฝร่ังเศส 2 

FRE 2703 (FR254)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์ 

  ปัจจุบนัในประเทศฝร่ังเศส 

FRE 2704 (FR255)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม 

  ประเพณีในชีวิตและสังคมฝร่ังเศส 

FRE 3705 (FR353)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส 

FRE 3706 (FR357)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 

  เก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไปเพื่อการท่องเท่ียวใน 

  ประเทศฝร่ังเศส 

FRE 3707 (FR358)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัดนตรีและเพลง 

  ฝร่ังเศส 

FRE 3708 (FR359)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

  ฝร่ังเศส 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 
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* FRE  3715 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะไทย 

FRE 4709 (FR451)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคม 

ฝร่ังเศส 

FRE 4710 (FR453)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการส่ือสารมวลชน 

ฝร่ังเศส 

FRE 4711 (FR455)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส 

FRE 4712 (FR456)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสังคมและ 

วฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 

FRE 4713 (FR457)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภาพยนตร์ฝร่ังเศส 

FRE 4714 (FR458)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะโภชนาการ 

ฝร่ังเศส 

* FRE 4716 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้นประวติัศาสตร์และ     

อารยธรรมเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต ้

หน่วยกติ 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

         5.   หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 2901 (LI260)  ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

FRE 2902 (LI263)  ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

FRE 3903 (LI362)  การวเิคราะห์วาทกรรมภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3904 (LI363)  สัทวทิยาภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3905 (LI364)  วจันลีลาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4906 (LI461)  วทิยาหน่วยคาํภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4907 (LI462)  การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศสกบั 

ภาษาไทย 

FRE 4908 (LI463)  อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4909 (LI464)  การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศสกบั 

ภาษาองักฤษ 

FRE 4910 (LI465)  วากยสัมพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4911 (LI 466)  ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียน  

ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 

FRE 4912 (LI467)  ปัญหาการฟังและการพดูภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4913 (LI468)  ปัญหาการอ่านภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4914 (LI469)  ปัญหาการเขียนภาษาฝร่ังเศส 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 
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            3.1.5   แผนการศึกษา 

           1.   สายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                         หน่วยกติ 

  FRE 2001    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3                             3 

  FRE 2101    การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส                        3 

  FRE 2501   ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป     3 

  FRE 2901    ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้            3 

 ................   วชิาในหมวด FRE และ/หรือหมวด          3 

               ภาษาศาสตร์ ฝร่ังเศส 1 กระบวนวชิา 

 …………     วชิาโท 1 กระบวนวชิา                              3 

                                                             รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                                             หน่วยกิต 

 FRE 2002   ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4                                                 3 

 FRE 2201   การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1                        3 

 FRE 2701   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม                      3 

  ฝร่ังเศส 1 

 ................   วชิาในหมวด FRE และ/หรือ หมวด                             6 

              ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส 2 กระบวนวชิา 

  ................   วชิาโท 1 กระบวนวชิา                                                 3 

                                                                                รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                         หน่วยกติ 

  FRE 3001    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                       3 

  FRE 3203    การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                          3 

 …….........   วชิาในหมวด FRE และ/หรือ หมวด         6 

               ภาษาศาสตร์ ฝร่ังเศส 2 กระบวนวชิา 

     ………….    วชิาโท 2 กระบวนวชิา                             6 

                                                             รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                                             หน่วยกิต 

  FRE 3002   ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2                                           3 

  FRE 3102   ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1                            3 

………..  วชิาในหมวด FRE และ/หรือ หมวด                              6 

             ภาษาศาสตร์ ฝร่ังเศส 2 กระบวนวชิา 

  ………..    วชิาโท 2 กระบวนวชิา                                                  6 

                                                                                รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                            หน่วยกติ 

 HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก          เลือกเรียน        3          

 HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก        1 วชิา 

 LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการ           2          

คน้ควา้ 

 PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้                                        3                                         

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม                                    (3)                                            

SOC 1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้       3              

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                    3                    

FRE 1001 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1                             3 

 

                             

                                                             รวม 17 หน่วยกิต 

                                                                                         หน่วยกติ 

ART 1003 ศิลปะวจิกัษณ์             เลือกเรียน 1 วชิา                   2 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์              

ECO 1003  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 

LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป      เลือก 

PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป                                             เรียน    3 

POL 1100  รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                          1 วชิา 

   HIS1201     พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                            3 

THA1002    ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                                3 

……    คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์                                        3 

……    พลศึกษา                                                                  2 

  FRE 1002    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2                                            3 

                                                                            รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                         หน่วยกติ 

  FRE 3105   การพดูภาษาฝร่ังเศส 1                                3 

 

 FRE 4001   ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                             3 

…….......   วชิาในหมวด FRE และ/หรือหมวด           6 

              ภาษาศาสตร์ ฝร่ังเศส 2 กระบวนวชิา 

  …………   วชิาโท 2 กระบวนวชิา                               6 

                                                             รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                                           หน่วยกติ 

  FRE 4002      ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                                            3 

 …………      วชิาเลือกเสรี 5 กระบวนวชิา                                   15 

                         หรือ 

RAM 3000   สหกิจศึกษา                                                                9 

                      และเลือกเสรี 2 กระบวนวชิา                                     6 

 

                                                                               รวม 18 หน่วยกิต 

2.  สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

เหมือนสายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป 

 

เหมือนสายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                         หน่วยกติ 

 FRE 2001 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3                                 3 

 FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส                           3 

 FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป        3 

 FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้               3 

     ………… วชิาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น   3 

1 กระบวนวชิา 

 …….…… วชิาโท 1 กระบวนวชิา                                 3 

                                                             รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                                           หน่วยกติ 

 FRE 2002 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4                                                   3 

 FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1                          3 

 FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม                        3 

ฝร่ังเศส 1 

  ………… วชิาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น                      6 

2 กระบวนวชิา 

  ………… วชิาโท 1 กระบวนวชิา                                                   3 

                                                                               รวม 18 หน่วยกิต 

  

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                         หน่วยกติ 

 FRE 3001 ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                            3 

 FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                              3 

………… วชิาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น   6 

2 กระบวนวชิา 

………… วชิาโท 2 กระบวนวชิา                                 6 

                                                             รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                                             หน่วยกิต 

 FRE 3002 ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2                                              3 

 FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1                              3 

 …………   วิชา ในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น                    6 

2 กระบวนวชิา 

 …………   วชิาโท 2 กระบวนวชิา                                                   6 

                                                                                รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

                                                                         หน่วยกติ 

 FRE 3105  การพดูภาษาฝร่ังเศส 1                                3 

(FR 314, FR 344) 

 FRE 4001 ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                              3                    

…….…… วชิาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น  6 

2 กระบวนวชิา 

 ………… วชิาโท 2 กระบวนวชิา                                6 

                                                             รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                                            หน่วยกติ 

  FRE 4002      ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                                            3 

 …………      วชิาเลือกเสรี 5 กระบวนวชิา                                   15 

                         หรือ 

RAM 3000   สหกิจศึกษา                                                                9 

                      และเลือกเสรี 2 กระบวนวชิา                                     6 

 

                                                                               รวม 18 หน่วยกิต 
 

3.16 คําอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก) 

         3.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1. นางนงนภสั 

ตาปสนนัทน ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Doctorat de 

3e cycle 

DEA 

 

Maîtrise ès 

Lettres 

 

อ.บ. 

(เกียรตินิยม

อนัดบัสอง) 

Etudes Extrême-

orientales 

Etudes Extrême-

orientales 

Histoire et Méthode 

de la Critique 

Littéraire 

ภาษาฝร่ังเศส 

 

 

Université   Paris VII 

 

Université   Paris VII 

 

Université de  

Franche Comté - 

Besançon 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

France 

 

France 

 

France 

 

 

ไทย 

1982 

 

1980 

 

1974 

 

 

2514 

   2. นายเดมีย ์

ระเบียบโลก 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

DEA 

 

 

 

 

Maîtrise 

 

 

Licence 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

(Sociolinguistique 

et Didactique des 

Langues et FLE) 

Sciences du 

Langage option 

Linguistique 

Sciences du 

Langage –  

Mention FLE 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université          

Grenoble III 

 

 

 

Université de 

Montpellier III 

 

Université de 

Montpellier III 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

France 

 

 

 

 

France 

 

 

France 

 

 

ไทย 

2004 

 

 

 

 

1997 

 

 

1996 

 

 

2536 
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ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

   3. นางสาว

อลิศรา  

กลบัเจริญ 

อาจารย ์ Maîtrise 

 

ศศ.บ. 

Enseignement de 

Lettres Modernes 

ภาษาและวรรณคดี

ฝร่ังเศส 

Université Paris VIII 

 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

 

ไทย 

1980 

 

2520 

  4. นางจิณห์นิภา 

ทาสุคนธ์ 

อาจารย ์ Maîtrise 

 

Licence 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

Sciences du 

Langage 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris III 

 

Université Paris V 

 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

 

France 

 

ไทย 

1993 

 

1992 

 

2531 

  5.  นายสิริชยั 

โชคชยัสมัฤทธ์ิ 

อาจารย ์ อ.ม. 

 

อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

2546 

 

2538 

                                           

     3.3  อาจารย์ประจํา 

ลาํดบัที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1. นางสาว

อรุณทวดี  

พฒันิบูลย ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Maîtrise ès 

Lettres 

อ.บ. 

 

Diplôme 

 

Certificat 

Littérature 

Comparée 

ภาษาฝร่ังเศส 

 

Didactique des 

Langues 

Linguistique 

Université de Dijon 

 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

Université             

Paris III 

Université            

Paris III 

France 

 

ไทย 

 

France 

 

France 

1972 

 

2512 

 

1979 

 

1979 

2. นางนงนภสั 

ตาปสนนัทน ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Doctorat de 

3e cycle 

DEA 

 

Maîtrise ès 

Lettres 

 

อ.บ. 

(เกียรตินิยม

อนัดบัสอง) 

Etudes Extrême-

orientales 

Etudes Extrême-

orientales 

Histoire et Méthode 

de la Critique 

Littéraire 

ภาษาฝร่ังเศส 

 

 

Université   Paris VII 

 

Université   Paris VII 

 

Université de  

Franche Comté - 

Besançon 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

France 

 

France 

 

France 

 

 

ไทย 

1982 

 

1980 

 

1974 

 

 

2514 
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ลาํดบัที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

3. นางสาวอุษา 

 กรทบัทิม 

รอง

ศาสตราจารย ์ 

Ph.D. 

 

Maîtrise 

Libre 

 

 

อ.บ.  

(เกียรตินิยม

อนัดบั สอง) 

Comparative 

Literature 

Linguistique et 

Enseignement du 

Français à 

l’étranger 

ภาษาฝร่ังเศส 

University of 

Ioannina 

Université Paul 

Valéry 

 

 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

Greece 

 

France 

 

 

 

ไทย 

1980 

 

1974 

 

 

 

1971 

  4. นางสาว 

สุธาวดี                    

หนุนภกัดี 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ 

Docteur de 

l’Ecole des 

Hautes 

Etudes en 

Sciences 

Sociales 

Maîtrise ès 

Lettres 

Diplôme 

 

 

อ.บ. 

Ethnologie 

 

 

 

 

 

Littérature 

Comparée 

Langue et  

Civilisation 

Françaises 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université            

Paris IV 

 

 

 

 

Université                    

Paris IV 

Université           

Paris IV 

 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

France 

 

 

 

 

 

France 

 

France 

 

 

ไทย 

 

1993 

 

 

 

 

 

1975 

 

1973 

 

 

2515 

 

   5. นางสาว

อรพิน                 

กาํป่ันทอง 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ 

Doctorat 

 

 

 

 

DEA 

 

 

 

 

Maîtrise 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage :  

Linguistique et 

Didactique des 

Langues 

Sciences du 

Langage :  

Linguistique et 

Didactique des 

Langues 

Linguistique 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Grenoble 

III 

 

 

 

Université Grenoble 

III 

 

 

 

Université Grenoble 

III

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

France 

 

 

 

 

France 

 

 

 

 

France 

 

ไทย 

1993 

 

 

 

 

1988 

 

 

 

 

1979 

 

2520 
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ลาํดบัที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

6. นายเดมีย ์

ระเบียบโลก 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

DEA 

 

 

 

 

Maîtrise 

 

 

Licence 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

(Sociolinguistique 

et Didactique des 

Langues et FLE) 

Sciences du 

Langage option 

Linguistique 

Sciences du 

Langage –  

Mention FLE 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université          

Grenoble III 

 

 

 

Université de 

Montpellier III 

 

Université de 

Montpellier III 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

France 

 

 

 

 

France 

 

 

France 

 

 

ไทย 

2004 

 

 

 

 

1997 

 

 

1996 

 

 

2536 

  7. นางสาวอลิศรา  

กลบัเจริญ 

อาจารย ์ Maîtrise 

 

ศศ.บ. 

Enseignement de 

Lettres Modernes 

ภาษาและวรรณคดี

ฝร่ังเศส 

Université            

Paris VIII 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

 

ไทย 

1980 

 

2520 

  8. นางจิณห์นิภา  

ทาสุคนธ์ 

อาจารย ์ Maîtrise 

Licence 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

Sciences du 

Langage 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris III 

Université Paris V 

 

 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

France 

 

 

ไทย 

1993 

1992 

 

 

2531 

  9. นางสาวศศิ  

อินทโกสุม 

อาจารย ์ Docteur de 

l’Université 

de la 

Sorbonne 

Nouvelle 

M.A. 

อ.บ.  

(เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) 

Traductologie 

 

 

 

 

French 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université  Paris III 

 

 

 

 

Queen’s University 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

France 

 

 

 

 

Canada 

ไทย 

2000 

 

 

 

 

1991 

2532 

10. นายสิริชยั  

โชคชยั

สมัฤทธ์ิ 

อาจารย ์ อ.ม. 

 

อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

2003 

 

1995 
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ลาํดบัที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

11. Mr. Olivier 

GUITTON 

อาจารย ์ Maîtrise 

Licence 

Licence 

Baccalauréat 

Histoire 

Histoire 

Linguistique 

Lettres 

Université  Grenoble III 
 

Université Grenoble III 
 

Université Grenoble III 

Grenoble 

France 

France 

France 

France 

1982 

1981 

1987 

1978 

12. Mr. Antoine 

CARQUIN 

อาจารย ์ Master I 

 

DEA 

 

DEUG 

Sciences du 

langage 

Sociologie  

 

Philosophie 

Université 

Montpellier III 

Université 

Montpellier III 

Université de Nantes 

France 

 

France 

 

France 

2004 

 

2001 

 

1998 

 
       3.4  อาจารย์พเิศษ 

                   ไม่มี 

4.  องค์ประกอบที่เกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

 4.1  มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไมมี 

 4.2  ช่วงเวลา 

  ไม่มี 

 4.3  การจัดเวลาตารางสอน 

  ไม่มี 

5.  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 

  ไม่มี 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลกิภาพ ในการสอน มีการสอดแทรกเน้ือหาในการพฒันาบุคลิกภาพ

ของนกัศึกษา อาทิ การแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและวยั 

มารยาททางสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอ่ืน 

การส่ือสารโดยใชภ้าษา นํ้าเสียงและท่าทางท่ีดีมีมารยาท 

และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผดิชอบ

ตลอดจนมีวนัิยในตนเอง 

มีการมอบหมายใหน้กัศึกษาไดท้าํงานทั้งในระดบับุคคลเพื่อ

แสดงวนิยัและความรับผิดชอบต่อตนเอง และทาํรายงาน

กลุ่มท่ีเป็นทั้งหวัหนา้กลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผูน้าํ

ท่ีรับผดิชอบและมีความสามารถ และเป็นผูต้ามท่ีดีและมี

วนิยั เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกลุ่ม การเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาไดร่้วมอภิปราย ซกัถาม ตอบขอ้ซกัถามและแสดง

ความคิดเห็น เพื่อแสดงความเขา้ใจและความมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหค้วามรู้และสอดแทรกกฎ เกณฑ ์และขอ้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเน้ือหานั้นๆ เพื่อให้นกัศึกษามีความ

เขา้ใจผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคม ในขณะประกอบ

อาชีพ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  2.1.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

(4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

   2.1.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) บทบาทสมมติ 

2.1.3   การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

(2) มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดม้าทาํรายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(4) ประเมินผลการทาํรายงานท่ีมอบหมายความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(5) สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา 

 

2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

  2.2.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

                นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันา        

                สังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัในเน้ือหาสาขาวชิา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยุกตค์วามรู้ ทกัษะและการใชเ้คร่ืองมือท่ี

เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

(3) สามารถติดตามความกา้วหน้าและวิวฒันาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งการ

นาํไปประยกุตใ์ช ้

(4) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญในวชิาอยา่งต่อเน่ือง 

(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

                ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่บรรยายโดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี 

การอภิปรายกลุ่ม การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมาย

ให้คน้ควา้บทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอการศึกษาโดยใช้ปัญหาและ

โครงงาน ประยุกตท์างปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรม 

2.2.3    การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

               ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ

ทฤษฎี 

(2) ประเมินจากการนาํเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(4) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

 2.3 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   

         2.3.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

                นักศึกษาต้องสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่ งตนเองได้เม่ือจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาํเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม 

จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชา อาจารยต์้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและ

สาเหตุของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจาํ นกัศึกษาตอ้ง

มีคุณสมบติัต่างๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(2) สามารถวเิคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 

(3) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถตีความและประเมินขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

   2.3.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1) บรรยายทฤษฎี หลกัภาษาและฝึกฝนทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การเขียน การอ่าน

และการฟัง 

(2) การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงงานพิเศษ และนาํเสนอผลการศึกษา 

(3) อภิปรายกลุ่ม 

(4) วเิคราะห์กรณีศึกษาและนาํเสนอ 

2.3.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

              ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบปลายภาค 



 
 

 

31 

 

 

2.4    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    2.4.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

   นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจากสถาบนั

อ่ืน ๆ  ตลอดจนคนท่ีมาจากต่างวฒันธรรม ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็น

ส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ต่อไปน้ีให้นกัศึกษา

ระหวา่งท่ีสอนวชิา  

(1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

(2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้าม ทาํงานเป็นกลุ่ม 

(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น

ตามกาํหนดเวลา 

2.4.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

(2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 

(3) การนาํเสนอรายงาน 

2.4.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

(2) รายงานท่ีนาํเสนอและพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

(3) รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

2.5    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี      

      สารสนเทศ  

                2.5.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารทั้งการพดู การเขียน การอ่านและการฟัง 

(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงาน 

(2) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

  2.5.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) การทาํรายงานและนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
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(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

(3) ทดสอบทกัษะในการส่ือสาร 

 

3.   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา                             

     (Curriculum mapping)   (แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ค) 
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(Curriculum mapping)   หนา้  32  อยูใ่นไฟล ์  Excel   
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551  ขอ้ 16 และขอ้ 17 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

      2.1    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

              กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ

การใหค้ะแนน การใหเ้กรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 

ให้กาํหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องทาํความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบัน และนําไป

ดาํเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอ้สอบโดย

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถทาํไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา

ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกาํหนดกลวธีิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเนน้การทาํวิจยัสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบณัฑิต ท่ีทาํอยา่งต่อเน่ืองและนาํผลวจิยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงาน

โดยองคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะดาํเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการได้งานทาํของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน

คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินตาํแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบั

ความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและ

เขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
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(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี

เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความ

พร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการ

พฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวทิยาลยั/ 

        สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

(2)  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั

อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจยัในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น

อนัดบัแรก การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ 

การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

1.1  จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียด               

ของหลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยั         

และของคณะ 

1.2  จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวธีิ                         

การประเมินผลของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3  จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารย ์

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

  2.1.  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจยัในแนวคอมพิวเตอร์

ศึกษาเป็นอนัดบัแรก การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพนูประสบการณ์ 
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(2) การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

2.1.1 ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

2.1.2 สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

2.1.3 สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน 

2.2.  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์าํผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(3) ส่งเสริมการทาํวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ เป็นรอง 

(4) จดัสรรงบประมาณสาํหรับการทาํวจิยั 

(5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 

(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.1 ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอ

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

2.2.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวฒิุ 

2.2.3 สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

     1.1   การบริหารหลกัสูตร 

 1.1.1    มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีพฒันา/ปรับปรุง

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1.2   มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาํหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย

วชิาการ ประธานหลกัสูตร หรือหวัหนา้ภาค และอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรรับผดิชอบ โดยมีคณบดีเป็น

ผูก้าํกบัดูแลและคอยใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนกาํหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ

อาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระทาํทุกปี

อยา่งต่อเน่ือง 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันาหลกัสูตรให้

ทนัสมยัโดยอาจารย์

และนกัศึกษาสามารถ

กา้วทนัหรือเป็นผูน้าํใน

การสร้างองคค์วามรู้

ใหม่ๆ ทางดา้นภาษา

และวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษา

เกิดความใฝ่รู้                 

มีแนวทางการเรียนท่ี

สร้างทั้งความรู้

ความสามารถใน

วชิาการวชิาชีพ                

ท่ีทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและ

ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้

คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมิน

มาตรฐานของหลกัสูตร

อยา่งสมํ่าเสมอ 

1.จดัใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

วชิาการดา้นภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส

ในระดบัสากลหรือระดบัชาติ 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 3 ปี 

3. จดัแนวทางการเรียนในวชิาเรียนใหมี้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และมีแนว

ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจาํวชิาใหน้กัศึกษา

ไดศึ้กษาความรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 

4. จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ และหรือ 

ผูช่้วยสอน เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. กาํหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุไม่ตํ่า

กวา่ปริญญาโทหรือเป็นผูมี้ประสบการณ์

หลายปีมีจาํนวนคณาจารยป์ระจาํไม่นอ้ย

กวา่เกณฑม์าตรฐาน  

6. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้าํ

ในทางวชิาการและ/หรื เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสหรือใน

ดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหไ้ปดู

งานในหลกัสูตรหรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งในและต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอก

อยา่งนอ้ยทุก 4 ปี 

9. จดัทาํฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา อาจารย ์

อุปกรณ์ เคร่ืองมือวจิยั งบประมาณ ความ

ร่วมมือกบัต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการ

ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ 

   10.ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและ

การเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 

- หลกัสูตรสามารถอา้งอิงกบั

มาตรฐานวชิาการดา้นภาษา

และวฒันธรรมภาษาฝร่ังเศส 

 - หลกัสูตรมีความทนัสมยัและมี

การปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

 - จาํนวนวชิาเรียนท่ีมีภาคปฏิบติั 

และวชิาเรียนท่ีมีแนวทางให้

นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้

ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

- จาํนวนและรายช่ือคณาจารย์

ประจาํ ประวติัอาจารยด์า้น

คุณวฒิุประสบการณ์ และ        

การพฒันาอบรม ของอาจารย ์

- จาํนวนบุคลากรผูส้นบัสนุน

การเรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรม

ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินการเรียน           

การสอนอาจารยผ์ูส้อน และ

การสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้           

โดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ท่ีประกอบดว้ยอาจารยภ์ายใน

คณะฯ  ทุก 2 ปี 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก                   

ทุก ๆ  4 ปี 

- ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้าํเร็จ  

การศึกษาทุก ๆ   2 ปี 



 
 

 

37 

 

1.2   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 1.2.1    การบริหารงบประมาณ 

        ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะจัดสรร

งบประมาณประจําปี ทั้ งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซ้ือตํารา ส่ือการเรียนการสอน 

โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

 1.2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

        คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ตาํรา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีสํานกัหอสมุดกลางท่ี

มีหนงัสือดา้นการบริหารจดัการและดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ ส่วนระดบัคณะก็มีหนงัสือ 

ตาํราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 

 1.2.2.1  อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ –   สุวรรณนภาศรี 

1.2.2.2   อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

                  1.2.2.3  แหล่งศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง และอ่ืน ๆ  

1.2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

                 รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือ

หนงัสือ ตาํราและวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการ

เรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวชิา 

และบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ สาํหรับใหห้อสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย  เพื่อบริการหนังสือ  ตาํรา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะ

จะต้องจัดส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ  3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 

1.2.4   การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

                 มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานท่ี ห้องบรรยาย ส่ือการสอน 

หนงัสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาและคณาจารย ์

    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าท่ีประจาํห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะ

ประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้หอสมุดกลาง และทาํหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ 

ตาํรา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้

ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จดัใหมี้ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ ระบบ

เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์

การทดลอง ทรัพยากร ส่ือ

และช่องทางการเรียนรู้ ท่ี

เพียบพร้อม เพื่อสนบัสนุน

ทั้งการศึกษาในหอ้งเรียน 

นอกหอ้งเรียน และเพื่อการ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง อยา่ง

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  

 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนมลัติมีเดีย ท่ีมีความ

พร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ในการสอน การบนัทึกเพื่อเตรียม

จดัสร้างส่ือสาํหรับการทบทวน                

การเรียน 

2.  จดัเตรียมห้องปฏิบติัการทดลองท่ีมี

เคร่ืองมือทนัสมยัและเป็นเคร่ืองมือ

วชิาชีพในระดบัสากล เพื่อใหน้กัศึกษา

สามารถฝึกปฏิบติั สร้างความพร้อมใน

การปฏิบติังานในวชิาชีพ 

-   รวบรวมจดัทาํสถิติจาํนวนเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา ชัว่โมงการ

ใชง้านหอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 

ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหวั

นกัศึกษา 

-   สถิติของจาํนวนหนงัสือตาํรา และส่ือ

ดิจิทลั ท่ีมีใหบ้ริการ และสถิติ        

การใชง้านหนงัสือตาํรา ส่ือดิจิทลั  

-   ผลสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา

ต่อการใหบ้ริการทรัพยากรเพื่อการ

เรียนรู้และการปฏิบติัการ  

 

1.3   การบริหารคณาจารย์ 

 1.3.1   การรับอาจารย์ใหม่ 

       มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้ง

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน 

ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

      คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  และผูส้อน  จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน

การสอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้

สาํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  และ

ไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

                 สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวชิาให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัใหมี้การประชุมสัมมนา เพื่อนาํไปสู่การ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

1.3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

     สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคญัมาก  เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจาก              

การปฏิบติัมาให้กบันกัศึกษา     ดงันั้น คณะกาํหนดนโยบายว่าก่ึงหน่ึงของรายวิชาบงัคบัจะตอ้งมีการเชิญ

อาจารยพ์ิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ   3 ชั่วโมงและอาจารยพ์ิเศษนั้น  ไม่ว่าจะสอนทั้ง

รายวชิาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง หรือมีวฒิุการศึกษาอยา่งตํ่าปริญญาโท 
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มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญ

เฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาในหลกัสูตร โดย

ประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.4.1   การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

      มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลัยและ

คุณวุฒิให้เป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

1.4.2   การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

      บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร และจะตอ้งสามารถบริการให้อาจารย์

สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างสะดวก  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวชิาท่ีมีภาคปฏิบติั 

 1.4.2.1  จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

 1.4.2.2   สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการและ

โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

1.5   การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

 1.5.1   การให้คําปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 

       คณะฯ  มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน  โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะตอ้งทาํ

หน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนตอ้งกาํหนดชั่วโมงให้คาํปรึกษา (Office 

Hours) เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้ นอกจากน้ี ตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาํปรึกษาแนะนาํในการ

จดัทาํกิจกรรมแก่นกัศึกษา 

                 1.5.1.1   มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรม

แก่นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  

                 1.5.1.2   จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

1.5.2   การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

      กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคาํร้องขอดู

กระดาษคาํตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้ 

     กรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคาํร้องขอทราบ

ขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        
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2.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 สาํหรับความตอ้งการกาํลงัคนสาขาภาษาฝร่ังเศสนั้น คาดวา่มีความตอ้งการกาํลงัคนดา้นสาขา

ภาษาฝร่ังเศสนั้นมากพอสมควร  ทั้งน้ี คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวทิยาลยั จดัการสาํรวจความ

ตอ้งการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการปรับปรุงหลกัสูตร 

รวมถึงการศึกษาขอ้มูลวจิยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประมาณความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อนาํมาใชใ้น

การวางแผนการรับนกัศึกษา 

 2.1  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันา

หรือปรับปรุงหลกัสูตร 

              2.2  มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้

เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 

3.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจาํปี  

 ท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ

ดาํเนินงาน 

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2  

ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมให้

ครบทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 

 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน   (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ 

ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน  

เตม็ 5.0 

- - - 
× × 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ี (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  (ขอ้) 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1    การประเมินกลยุทธ์การสอน 

   ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิาและ/หรือ

การปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวธีิการสอน ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษา และการวเิคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา 

ดา้นกระบวนการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาํโดยรวบรวมปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงและกาํหนดประธานหลกัสูตรและทีมผูส้อนนาํไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

   ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทาํกิจกรรม และผลการสอบ 

1.2    การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถทาํโดยการ 

  -  ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา 

  -  การสังเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  

  -  ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 

  -  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสูตรเดียวกนั  

  การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   

การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา บณัฑิต  

ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4. การทบทวนผลการประเมิน  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ช้

บณัฑิตมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คาํอธิบายรายวชิา 
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1. คําอธิบายวชิาและความหมาย 

 รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999 โดยแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี  

 หลกัท่ี 1-3 (XXX)  เป็นตวัอกัษร ส่ือถึงรหสัวชิา  

 หลกัท่ี 4 เป็นตวัเลข   ส่ือถึงชั้นปีของวชิา (วชิาชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4) 

 หลกัท่ี 5 เป็นตวัเลข ส่ือถึงกลุ่มวชิายอ่ย (หรือหมวดวชิา) 

 หลกัท่ี 6-7 เป็นตวัเลข  ส่ือถึงลาํดบัของวชิา  

1.1 คําอธิบายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

    AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(AG 103) (Introduction to Agriculture) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสําคญัในสังคมปัจจุบนั 

และศึกษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลกัปฏิบติัและการจดั

การเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 

important and environment studies. 

 

ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(AR 103) (Art Appreciation) 

 ศึกษาศิลปะสําคญัเฉพาะอยา่งจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเนน้คุณค่าและ

ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรคศิ์ลปะ 

A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and 

style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity. 

 

**BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(BI 103)        (Introduction to Biology) 

         (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิต หลกัเบ้ืองตน้ของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต และ

ชีววทิยาสาํหรับชีวติประจาํวนั 

Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and 

biology for everyday life. 
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     CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

 (CM 103)    (Introduction to Chemistry) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลกัเกณฑ์และทฤษฎีในลกัษณะทัว่ไป และการ

ประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 

various industrial applications. 

 

ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(EC 103) (General Economics) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํไป

ประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์

ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววิชาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา 

เฉพาะในสาระสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การ

ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค ์อุปทาน การคลงั การคา้ระหวา่ง

ประเทศ รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of 

production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of 

competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and 

banking, public finance, trade, national income, economic planning, and related topics. 

 

 GAS 1001      กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 2(2-0-4) 

 (GS 101)       (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั รูปแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย สําหรับ

สุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐมพยาบาล และ

การฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health 

Promotion  and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from 

sports injuries. 
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 GAS 2601 กรีฑา 1 2(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้ การทาํสนาม

กรีฑา 

Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic 

umpiring; preparing track and field playing field. 

 

 GAS 2611 วา่ยนํ้า 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

 Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing  

 

 GAS 2701 ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 271)      (Soccer 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินฟุตบอลเบ้ืองตน้ 

 Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing. 

 

 GAS 2711 บาสเกตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสิน

บาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic 

refereeing. 

 

 GAS 2721 วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(GS 291)      (Volleyball 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกาและการตดัสินวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ 

Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning 

refereeing. 
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 GAS 2801  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 

ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม 

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  fitness; 

developing  body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 

 GAS 2802 เกมเบด็เตล็ด 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบด็เตล็ด 

Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor 

game leadership. 

 

 GAS 2803 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(GS 233)      (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการและการฝึกทกัษะการเคล่ือนท่ีประกอบจงัหวะการเตน้รํา

พื้นเมือง และการสร้างสรรคกิ์จกรรมเขา้จงัหวะ 

Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required in 

performing folk dance, creating rhythmic activities. 

 

 GAS 3504 ตะกร้อ 2(2-4-4) 

(GS 375)      (Takraw) 

ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปัคตะกร้อ กติกาและการ

เป็นผูต้ดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปัคตะกร้อ 

 Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. sapak 

takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw. 

  

GAS 3601 เทนนิส 1 2(2-4-4) 

   (GS 341)      (Tennis 1) 

 ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
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 GAS 3801 ศิลปะป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 

 ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปะป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   application. 

 

 GAS 4605  แบดมินตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)       (Badminton) 

 ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

 Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and 

instructing. 

 

 GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

(GS 440)      (Yoga) 

 ศึกษาประวติั หลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถึ้งขั้นเป็นผูน้าํหรือผูส้อนได ้

 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to 

become yoga leader or instructor. 

 

     GLY 1003   ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (GY 103)      (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา แร่ และ หิน และ

ซากดึกดาํบรรพเ์บ้ืองตน้ 

Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the 

minerals, rocks and fossils. 

 

 HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  (Health  Promotion for Life) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ การรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เนน้การปฏิบติัและการสร้างเสริมสุขภาพ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงการสุขภาพ และ

ปัญหาสุขภาพของบุคคล 

 Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function 

though good health practice and health promotion, components of health program, personal 

health problem. 
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HIS 1001   อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

(HI 101)       (Western Civilization) 

ศึกษาพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเน้น

ลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการท่ีอารยธรรมตะวนัตกครอบงาํโลกตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from 

ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features of Western civilization and 

its dominance in the world since the 18th century. 

 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค

ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทาย

ของอารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 

A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity to 

modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics  

of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in  

modern  times. 

 

HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(HI 121)  (Foundations of Thai Culture) 

 ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on unique 

characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 

 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(IT 105)      (Introduction to Computer Systems) 

ประวตัิความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของ

คอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบื้องตน้ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และการ

ประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

คอมพิวเตอร์ 
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History  of  computer, number system, components of computer system: hardware,  

Software; data communication, computer network, various types of information systems, 

programming development concept, computer applications, social impacts and ethical issues 

on computer using. 

 

LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104 )    (Introduction to Law) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล                     และ

ความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล  การกําหนดตัวบุคคล 

ความสามารถนิติบุคคล ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and 

capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 

 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสําคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั 

ระบบการจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วิธีการคน้ควา้ การทาํรายงานและการ

อา้งอิงในงานวชิาการ 

A study of roles and importance of information, information sources, automated library, 

information storage and retrieval system, information technology, information network and 

internet for research and information dissemination.  Research methodology, report writing 

and academic reference are also included. 

 

     MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(MT 103)     (Fundamental of Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่น

และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้ าฟ้าและการควบแน่น ความกด

อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบ

ของลมฟ้าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะห์อากาศ 
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 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and 

atmospheric stability, Forms of condensation and precipitation Air pressure and winds. 

Global circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather analysis. 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(MU 103) (Music Appreciation) 

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ 

ความเขา้ใจในองค์ประกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนัก

ประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้นพฒันาการและความรู้

เก่ียวกบัดนตรีไทย 

A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical 

development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world 

masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the 

development and knowledge of Thai music. 

 

     MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

 (MA 103)    (Basic Mathematics) 

(ไม่นบัหน่วยกิตใหน้กัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจาํนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting 

principle and probability.  

 

PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(PY 103) (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวทิยา อภิปรัชญา   จริยศาสตร์ 

และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง

สมยัปัจจุบนั 

A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, Ethics and 

Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to 

modern times. 
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*PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน 

ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการส่ือสารอะตอมและควอนตมั  

การแปลงนิวเคลียร์ กมัมนัตรังสี พลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 

Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in 

atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms  and quanta, 

nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   

 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการ

ใหญ่ๆ ในเร่ืองรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ศึกษา

ประเด็นสําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย 

แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 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. 

     PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (PC 103)  (General Psychology) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยา

เก่ียวกบัพฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจาํ อารมณ์และ

แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตวั และพฤติกรรมทางสังคม  

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of 

behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion 

and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 

 

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) 3(3-0-9) 

(RU 100)  (Knowledge and Morality) (ไม่นบัหน่วยกิต) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทศัน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์การ

พฒันาการเรียนรู้ของมนุษย ์การคิดเชิงสร้างสรรค ์การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา 
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ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบา้นเมือง 

ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และ

วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล สร้างสํานึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง การประยกุตท์ฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning 

development strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, 

intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, 

human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s 

responsibility, an understanding of politics, governances, socio-economics, arts and national 

cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief 

in conserving natural resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst 

for knowledge and capability of self-learning on a continuous basis, the application of 

theories into practice according to the philosophy of sufficiency economy, the application 

and implementation of knowledge and morality conditions. 

  RAM 3000    สหกิจศึกษา 9(0-40-10) 

  (RU 300)     (Cooperative Education) 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ” (Learning by Doing) 

นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

120  วนั ตอ้งจดัทาํโครงการหรือปฏิบติังานประจาํ มีแผนการปฏิบติังานท่ีชัดเจนโดยมี

อาจารยนิ์เทศของมหาวทิยาลยั ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังาน 

สหกิจศึกษาของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

Learn from work experience in accordance with the principle of  “Learning by Doing” 

Students must participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces 

and organizations which employ graduates. Students must engage in projects, ordinary 

work, and have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall 

provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances together 

with employees of the workplaces and organizations employing graduates 
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        SCI 1003   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

        (SC 103)     (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบัชีวิตประจาํวนั โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี 

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและการ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry, 

physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and implication of the 

physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living 

conditions, made by the progress of the physical and biological sciences. 

 

SOC 1003  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์ับสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเ ร่ืองสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม              

วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรม

เบ่ียงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การนาํเอาความรู้ทางสังคม

วทิยาและมานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and 

anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, 

social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and 

environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization, 

social stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the 

application of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in 

societies. 
 

    STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (ST 103)    (Introduction to Statistics) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ ้

ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การซักตวัอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การ

ทดสอบขอ้สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, 

kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, and regression. 
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THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาํและระบบ

ประโยค ตลอดจนการใชร้าชาศพัทแ์ละสาํนวนไทย เพื่อนาํไปใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง 

พดู 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 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั การ

แบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the 

types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

   

1.2 คําอธิบายวชิาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศส 

1.2.1 หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 FRE 1001 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1       3(2-2-5) 

 (FR 101)  (Fundamental French 1) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์

สาํนวนภาษาฝร่ังเศสและฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions, 

with a practice in reading, listening, speaking and writing skills. 

 

 FRE 1002 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2                    3(2-2-5) 

 (FR 102 )  (Fundamental French 2 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สาํนวน

ภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

A study of French continuing from FRE 1001: sentence structures, vocabulary and 

expressions at a higher level with a practice in reading, listening, speaking and writing 

skills. 
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 FRE 2001 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3      3(2-2-5) 

 (FR 201)   (Fundamental French 3 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน 

ฟัง พดูเ ขียน ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and 

writing at a higher level. 

 

     FRE 2002 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 4      3(2-2-5) 

 (FR 202)     (Fundamental French 4 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน 

ฟัง พดู เขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, listening, 

speaking and writing at a higher level. 

 

     FRE 2101  การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส                    3(2-2-5) 

 (FR 213)     (French Pronunciation) 

ศึกษาและฝึกออกเสียงในภาษาฝร่ังเศสมาตรฐานทั้งเสียงสระและพยญัชนะ เสียงหนกัเบาและ

ทาํนองเสียงในประโยค โดยเรียนรู้สัทอกัษร 

A study and practice of standard French pronunciation: vowels and consonants, word and 

sentence stress as well as intonation pattern based on the knowledge of the phonetic 

symbols. 

 

FRE 2201  การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 1                     3(2-2-5) 

(FR 221) (French Reading Comprehension 1 ) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจเน้ือหา ศพัทส์าํนวนและโครงสร้างภาษา 

(ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of selected French texts in order to understand their contents, vocabulary, expressions 

and structures.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 
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FRE 2202  การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 2                   3(2-2-5) 

(FR 222)  (French Reading Comprehension 2 ) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจเน้ือหา ศพัทส์าํนวนและโครงสร้างภาษา

ในระดบัท่ีสูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2201 มาก่อน) 

A study of selected French texts in order to understand their contents, vocabulary, expressions 

and structures at a higher level.  (Recommended preliminary course: FRE 2201) 

 

FRE 3001  ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                   3(2-2-5) 

(FR 301)  (Intermediate French 1 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับผูเ้รียนระดบักลาง โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์

สาํนวน และฝึกการอ่าน ฟัง พดู เขียน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French for intermediate learners: sentence structures, vocabulary and expressions, 

with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.  (Recommended preliminary 

course: FRE 2002) 

 

FRE 3002  ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2       3(2-2-5) 

(FR 302)  (Intermediate French 2 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 3001 โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สาํนวนใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกการอ่าน ฟัง พดู เขียน 

A study of French continuing from FRE 3001: sentence structures, vocabulary and 

expressions at a higher level, with a practice in reading, listening, speaking and writing skills. 

 

FRE 3301  การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1      3(2-2-5) 

(FR 316, FR 411) (Translation from French into Thai 1) 

ศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้เขียนภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ ๆ                        

ไป  เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทยไดค้รบถว้น (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3001                   

มาก่อน) 

A study of selected general French texts in order to completely restore the original message 

into Thai. (Recommended preliminary course: FRE 3001) 
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FRE 3302  การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2     3(2-2-5) 

(FR 317, FR 412)  (Translation from French into Thai 2) 

ศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้เขียนภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ๆไป ใน

ระดบัภาษาท่ีสูงข้ึน เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทยไดค้รบถว้น (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 3301 มาก่อน)  

A study of selected general texts of more advanced French in order to completely restore the 

original message into Thai. (Recommended preliminary course: FRE 3301.) 

 

FRE 3203  การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1      3(2-2-5) 

(FR 321)  (Writing French 1) 

ศึกษาหลกัการเขียนประโยคภาษาฝร่ังเศสโดยฝึกใชค้าํศพัท ์สาํนวน และไวยากรณ์เพื่อเขียน

ประโยคและอนุเฉทสั้นๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of principles of sentence writing in French using vocabulary, expressions and 

grammar to construct sentences and short paragraphs.  (Recommended preliminary course: 

FRE 2002.) 

 

FRE 3204  การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2                    3(2-2-5) 

(FR 322 )  (Writing French 2) 

ศึกษาหลกัการเขียนความเรียงภาษาฝร่ังเศสโดยฝึกใชค้าํศพัท ์สาํนวน และไวยากรณ์ในระดบัท่ี

สูงข้ึนเพื่อถ่ายทอดความคิดและส่ือความหมายใหไ้ดส้มบูรณ์ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3203 

มาก่อน) 

A study of principles of essay writing in French using vocabulary, expressions and grammar 

at a higher level as a way of expression and communication.  (Recommended preliminary 

course: FRE 3203.) 

 

  FRE 3205  การเขียนจดหมายภาษาฝร่ังเศส      3(2-2-5) 

(FR 323)  (French Correspondence) 

ศึกษาหลกัการเขียนจดหมายภาษาฝร่ังเศสประเภทต่างๆ จดหมายส่วนบุคคล จดหมายราชการ 

จดหมายธุรกิจ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ต่างๆ 

A study of principles of French correspondence of various types: personal, administrative, 

commercial and electronic letters in different situations. 
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FRE 3102   ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1      3(2-2-5) 

(FR 341)   (French Listening Comprehension 1) 

ฝึกฟังภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ โดยฝึกฟังบทสนทนา การเล่าหรือการแสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองทัว่ๆไป ของเจา้ของภาษา (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3001 มาก่อน)  

Practice of listening comprehension in French by listening to dialogues, narration or 

expression of opinions in general topics by native speakers. (Recommended preliminary 

course: FRE 3001.) 

 

FRE 3103  ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2     3(2-2-5) 

(FR 342)  (French Listening Comprehension 2) 

ฝึกฟังภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ โดยฝึกฟังรายงานขอ้มูลข่าวสาร บทสัมภาษณ์ บทภาพยนตร์

ผา่นส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3102 มาก่อน)  

Practice of listening comprehension in French by listening to news, documentaries, interviews 

and films broadcasted by French radio and television. (Recommended preliminary course: 

FRE 3102.) 

 

FRE 3104  การฟังและเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศส     3(2-2-5) 

(FR 343)  (French Listening and Writing) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสโดยฝึกฟังและเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศสเพื่อทดสอบความเขา้ใจเน้ือหา

โดยรวม โครงสร้างประโยค เคร่ืองหมายวรรคตอน ศพัทแ์ละสาํนวน (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2002 มาก่อน)  

A study of French language through practice of French listening and writing in order to 

evaluate the students’ understanding of content, sentence structures, punctuation marks, 

vocabulary and expressions. (Recommended preliminary course: FRE 2002.) 

 

FRE 3105     การพดูภาษาฝร่ังเศส 1       3(2-2-5) 

(FR 344, FR 314) (French Oral Expression 1) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน ภาษาฝร่ังเศสท่ีใชพ้ดูในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษา

ฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of vocabulary and expressions used in different situations in order to develop French 

speaking skills.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 
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FRE 3106  การพดูภาษาฝร่ังเศส 2       3(2-2-5) 

(FR 345,FR 315) (French Oral Expression 2) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน ภาษาฝร่ังเศสท่ีใชพ้ดูแสดงความคิดเห็น แสดงทศันคติ เชิญชวน                       

และเสนอแนะ ในสถานการณ์ต่างๆท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้นยิง่ข้ึน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3105 

มาก่อน)  

A study of vocabulary and expressions used in giving opinions, attitudes, making suggestions 

in more complex situations.  (Recommended preliminary course: FRE 3105 ) 

 

FRE 4001  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                                3(2-2-5)   

(FR 401) (Advanced French 1) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับผูเ้รียนระดบัสูง โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สาํนวน

และฝึกการอ่าน ฟัง พดู เขียน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3002 มาก่อน) 

A study of French for advanced learners: sentence structures, vocabulary and expressions, 

with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.  (Recommended preliminary 

course: FRE 3002) 

 

FRE 4002  ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                  3(2-2-5) 

(FR 402)  (Advanced French 2) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 4001 โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สาํนวนใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกการอ่าน ฟัง พดู เขียน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 4001 มาก่อน) 

A study of French continuing from FRE 4001: sentence structures, vocabulary and 

expressions at a higher level, with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.  

(Recommended preliminary course: FRE 4001) 

 

  FRE 4303   การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย    3(2-2-5) 

(FR 413)  (Translation of Specialized Texts from French into Thai) 

ศึกษาขอ้เขียนภาษาฝร่ังเศสในสาขาวชิาเฉพาะดา้นในระดบัพื้นฐาน โดยศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน

พื้นฐานของสาขาวชิานั้นๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายของตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยไดค้รบถว้น (ควร

เรียนกระบวนวชิา FRE 3302 มาก่อน) 

A study of French texts in various fields of specialization at a fundamental level; basic 

technical terms and expressions in each field in order to completely restore the original 

message into Thai. (Recommended preliminary course: FRE 3302.) 
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         1.2.2 หมวดภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน  

FRE 3401  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 

(FR 373)  (French for Tourism) 

ศึกษาศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนา บทอ่านและเอกสารต่างๆ ดา้น

อุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียว เนน้ฝึกทกัษะการฟังและพดูภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2002 มาก่อน)  

A study of French vocabulary, expressions and structures from dialogues, texts and 

documents in the field of tourism industry with an emphasis on listening and speaking skills.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 3402  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม    3(2-2-5) 

 (FR 374)  (French for Hotel Personnel) 

ศึกษาและฝึกภาษาฝร่ังเศสท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการในแผนกต่างๆของโรงแรม โดยเนน้ทกัษะ

การฟังและพดู  ดูงานดา้นบริการของโรงแรม (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study and practice of French used in different hotel services with an emphasis on listening 

and speaking skills. On-site observation of hotel services.  (Recommended preliminary 

course: FRE 2002) 

 

  FRE 3403   ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม     3(2-2-5) 

  (FR 375)  (French for Food and Beverage Service) 

ศึกษาและฝึกภาษาฝร่ังเศสท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร โดย

เนน้ทกัษะการฟังและพดู  ดูงานดา้นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2002 มาก่อน) 

A study and practice of French for food and beverage service in restaurants with an emphasis 

on listening and speaking skills.  On-site observation of food and beverage services.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 3404  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรสายการบิน     3(2-2-5) 

  (FR 376)  (French for Airline Personnel) 

ศึกษาและฝึกภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรสายการบินท่ีใหบ้ริการภาคพื้นดินและบนเคร่ืองบิน 

โดยเนน้ทกัษะการฟังและพดู  ดูงานดา้นการบริการของสายการบิน (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2002 มาก่อน) 
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A study and practice of French for airline ground and air personnel with an emphasis on 

listening and speaking skills.  On-site observation of airline services.  (Recommended 

preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 3405  ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์      3(3-0-6) 

  (FR 377)  (French for Law) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆดา้นนิติศาสตร์

พื้นฐาน โดยเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts and documents in the 

field of law at a fundamental level with an emphasis on reading comprehension. 

(Recommended preliminary course: FRE 2002.) 

 

  FRE 3406  ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 

  (FR 378)  (French for Political Science) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆดา้นรัฐศาสตร์

พื้นฐาน โดยเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts and documents in the 

field of political science at a fundamental level with an emphasis on reading comprehension. 

(Recommended preliminary course: FRE 2002.) 

 

  FRE 3407  ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่     3(3-0-6) 

  (FR 379)  (French for Beauty and Fashion) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอาชีพดา้นความงามและแฟชัน่ การดูแลรักษาความงามของใบหนา้ เรือนร่าง ผม เส้ือผา้ 

เคร่ืองประดบัและนํ้าหอม ดูงานในสถาบนัความงามและแฟชัน่ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 

2002 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents and media 

related to the professions of beauty and fashion: facial, body and hair care; clothing, 

accessories and fragrance.  On-site observation of beauty and fashion institutes.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002.) 
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FRE 3408  ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ       3(3-0-6) 

(FR 381)  (Business French) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารท่ีใชใ้นวงการธุรกิจ

ทัว่ไป (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts and documents used in 

general business.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 3409  ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

  (FR 393)  (French for Sciences and Technology) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารดา้นวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์

และสาธารณสุข โดยเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts and documents in the 

fields of sciences, technology, computer, communication, transportation, industry, agriculture, 

medicine and public health, with an emphasis on reading comprehension. (Recommended 

preliminary course: FRE 2002.) 

 

FRE 4410  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1        3(2-2-5) 

(FR 471)  (French for Guides 1) 

ศึกษาศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั

ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู ่ศิลปะ วฒันธรรมของไทย และฝึกการอ่าน ฟัง และ

พดู (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3001 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents and media 

related to Thai geography, history, life style, arts and culture with a practice in reading, 

listening and speaking skills.  (Recommended preliminary course: FRE 3001) 

 

FRE 4411  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2     3(2-2-5) 

(FR 472)  (French for Guides 2 ) 

ศึกษาศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวของไทย โดยเนน้ทกัษะการอ่าน ฟัง และพดู  ฝึกภาคสนาม (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 4410 มาก่อน) 
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A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents and media 

related to tourist attractions in Thailand with an emphasis on reading, listening and speaking 

skills.  Fieldtrip required.  (Recommended preliminary course: FRE 4410) 

 

FRE 4412  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์   3(2-2-5) 

(FR 475)  (French for Health Care and Medical Services) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสท่ีใชใ้นงานบริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์

โรคและอาการของโรค ยาและวคัซีนประเภทต่างๆ การตรวจวนิิจฉยัโรคและการรับเขา้รักษาใน

โรงพยาบาล ดูงานดา้นการบริการทางการแพทย ์(ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3001 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures used in health care and medical 

services: illnesses and symptoms, different types of drugs and vaccines, consultation and 

diagnosis, and hospitalization.  On-site observation of medical services.  (Recommended 

preliminary course: FRE 3001.) 

 

FRE 4413  ภาษาฝร่ังเศสดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 

(FR 481)  (French for International Trade) 

ศึกษาศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือต่างๆ เก่ียวกบัการคา้

ระหวา่งประเทศ โดยเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3002 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents and media 

related to international trade with an emphasis on reading comprehension.  (recommended 

preliminary course: FRE 3002) 

 

  FRE 4414  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นการเงินและการธนาคาร   3(2-2-5) 

  (FR 483)  (French for Financial and Banking Services) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสท่ีใชใ้นงานบริการดา้นการเงินและการ

ธนาคาร การเปิด-ปิดบญัชี การฝาก-ถอน โอน และแลกเปล่ียนเงินตรา การออกและการอายดั

เช็คและบตัรเครดิต สินเช่ือและเงินออมประเภทต่างๆ ดูงานดา้นบริการการเงินและการธนาคาร 

(ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3001 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures used in financial and banking 

services: account opening and closing, deposit-withdrawal-transfer and exchange of money, 

issuing and stopping payment of checks and credit cards, different types of credit loans and 

financial placements.  On-site observation of financial and banking services.  (Recommended 

preliminary course: FRE 3001.) 
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  FRE 4415  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ                  3(2-2-5) 

  (FR 485)  (French for Secretarial Works) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสท่ีใชใ้นงานเลขานุการ การนดัหมาย การ

ติดต่อส่ือสารและบริการลูกคา้ การจดัเตรียมและบนัทึกการประชุม การจดัเก็บเอกสาร การ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในองคก์ร รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังานเพื่องานเลขานุการ 

ดูงานในหน่วยงานท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 3001 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures used in secretarial works: 

appointment making, customers’ interrelation and services, organization of meeting and report 

writing, filing and classification of documents, internal circulation of information including 

utilization of office materials for secretarial works.  On-site observation of French speaking 

organizations. (Recommended preliminary course: FRE 3001.) 

 

         1.2.3 หมวดวรรณคดีฝร่ังเศส  

FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป     3(3-0-6) 

(FR 233)  (A Brief Survey of French Literature) 

ศึกษาความเป็นมาของวรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป ตั้งแต่สมยักลางจนถึงศตวรรษท่ี 19 เพื่อ

เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์บา้นเมือง สภาพสังคมกบัความคิดและรูปแบบของ

วรรณกรรมประเภทต่างๆ  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A brief study of French literature from the Middle Age to the 19th century in order to 

understand the impacts of political and social incidents on different literary forms and ideas.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 2502  ปริทรรศน์วรรณกรรมฝร่ังเศสร่วมสมยั     3(3-0-6) 

(FR 234)  (A Brief Survey of Contemporary French Literary Works) 

ศึกษาบทอ่านท่ีคดัเลือกมาจากวรรณกรรมฝร่ังเศสตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เพื่อใหรู้้จกัผลงานของ

นกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงและเขา้ใจแนวคิดในงานประพนัธ์ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มา

ก่อน)  

A study of selected French literary excerpts from the 20th century onwards in order to 

understand works and thoughts of famous French authors.  (Recommended preliminary 

course: FRE 2002) 
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  FRE 2503  ปริทรรศน์กวนิีพนธ์ฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

  (FR 235)  (A Brief Survey of French Poetry) 

ศึกษาฉนัทลกัษณ์บทกวนิีพนธ์ฝร่ังเศสและผลงานของกวีท่ีสาํคญัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ถึง

ศตวรรษท่ี 20  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French versification and works of major French poets from the 16th to 20th 

centuries.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 2504  ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมยัของนกัเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

  (FR 236)  (A Brief Survey of Contemporary Francophone Literature) 

ศึกษาบทอ่านท่ีคดัเลือกมาจากวรรณกรรมร่วมสมยัของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส เพื่อใหรู้้จกั

ผลงานของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงและเขา้ใจแนวคิดในงานประพนัธ์ (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 

2002 มาก่อน) 

A study of selected contemporary French literary excerpts from French-speaking countries in 

order to understand works of famous francophone authors.  (Recommended preliminary 

course: FRE 2002) 

 

FRE 3505  การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศสเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

(FR 331)  (Introduction to French Literary Criticism) 

ศึกษาหลกัเบ้ืองตน้ในการวจิารณ์วรรณกรรม และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวรรณกรรม

ภาษาฝร่ังเศสประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501                      

มาก่อน) 

An introduction to the theories of literary criticism as a basis for studying French prose and 

poetry criticism.  (Recommended preliminary course: FRE 2501) 

 

  FRE 3506  วรรณคดีพื้นบา้นฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

(FR 332)  (French Folk Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมประเภทนิทาน ตาํนาน เร่ืองเล่า เพลงพื้นเมืองประเภทต่างๆและสุภาษิต

ทอ้งถ่ินของประเทศฝร่ังเศส โดยเนน้ประวติัความเป็นมา และลกัษณะเด่นของวรรณกรรมแต่ละ

ประเภท (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French folk literature: stories, legends, tales, songs and proverbs, with an emphasis 

on the historical development and the characteristics of each type of works.  (Recommended 

preliminary course: FRE 2002) 
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FRE3507  วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก      3(3-0-6) 

(FR 333)  (French Classicism) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีคลาสสิกฝร่ังเศสในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17  

โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดดงักล่าว  (ควรเรียน

กระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน)  

A study of the historical development and characteristics of French classic literature in the 17th 

century: types of works and works of selected authors reflecting the classic ideology.  

(Recommended preliminary course: FRE 2501) 

 

FRE 3508 วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18    3(3-0-6) 

(FR 334)  (French Literature of the 18th Century) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  โดยศึกษา

ประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีเป็นตวัแทนแนวคิดของศตวรรษ โดยเฉพาะ

ผลงานของนกัเขียนท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิวติัฝร่ังเศส  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มา

ก่อน) 

A study of the historical development and characteristics of French literature in the 18th 

century: types of works and works of selected authors representing the ideology of the epoch, 

especially those having influence on the French Revolution.  (Recommended preliminary 

course: FRE 2501) 

 

FRE 3509  วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก                  3(3-0-6) 

(FR 335)  (French Romanticism) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 

19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดดงักล่าว  (ควร

เรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน)  

A study of the historical development and characteristics of French romantic literature in the 

19th century: types of works and works of selected authors reflecting the romantic ideology.  

(Recommended preliminary course: FRE 2501) 
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FRE 3510  วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสจันิยม      3(3-0-6) 

(FR 337)  (French Realism) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัจนิยมในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 

โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดดงักล่าว                    

(ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน) 

A study of the historical development and characteristics of French realistic literature in the 

19th century: types of works and works of selected authors reflecting the realistic ideology.  

(Recommended preliminary course: FRE 2501) 

 

  FRE 3511  วรรณกรรมฝร่ังเศสสาํหรับเยาวชน     3(3-0-6) 

  (FR 338)    (French Juvenile Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมฝร่ังเศสท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผลงานอมตะสาํหรับเด็ก โดยเนน้ประวติั

ความเป็นมา ประเภทของวรรณกรรมและนกัเขียน  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of the French juvenile literature recognized as children’s classics with an emphasis on 

their historical development, genres and authors.  (Recommended preliminary course: FRE 

2002) 

 

FRE 3512    โลกของเด็กในวรรณคดีฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

(FR 339)      (Children’s World in French Literature) 

ศึกษาโลกของเด็กท่ีปรากฏในวรรณคดีฝร่ังเศสยคุต่างๆ เพื่อความเขา้ใจความคิด จิตใจ อารมณ์

ของเด็ก และแนวทางการศึกษาสาํหรับเด็ก  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน) 

A study of children’s lives in French literature in different periods to understand children’s 

thinking, mentality, sentiment and their pedagogy.  (Recommended preliminary course: FRE 

2501) 

 

FRE 4513  วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลกัษณ์นิยม     3(3-0-6) 

(FR 431)  (French Symbolism) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลกัษณ์นิยมใน

คริสตศตวรรษท่ี 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้น

แนวคิดดงักล่าว  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน) 

A study of the historical development and characteristics of French symbolist literature in the 

19th century: types of works and works of selected authors reflecting the symbolist ideology.  

(Recommended preliminary course: FRE 2501) 
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FRE 4514  บทละครฝร่ังเศส       3(3-0-6) 

(FR 432)  (French Drama) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ประเภทของบทละครและผลงานของนกัประพนัธ์บทละครฝร่ังเศสท่ี

สาํคญัตั้งแต่สมยักลางจนถึงสมยัปัจจุบนั  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน) 

A study of the historical development, types of drama and works of major French dramatists 

from the Middle Age to the present.  (Recommended preliminary course: FRE 2501) 

 

FRE 4515  วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1    3(3-0-6) 

(FR 433) (Pre-World War I French Literature) 

ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศสสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (1900-1914) โดยศึกษาประเภทของ

วรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดในช่วงดงักล่าว  (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2501 มาก่อน)  

A study of French literature during pre-World War I (1900-1914): types of works and works 

of selected authors reflecting the ideology of the period.  (Recommended preliminary course: 

FRE 2501) 

 

FRE 4516  นวนิยายฝร่ังเศส       3(3-0-6) 

(FR 434)  (French Novel) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ประเภทของนวนิยาย และผลงานของนกัประพนัธ์ฝร่ังเศสท่ีสาํคญั

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน) 

A study of the historical development, types of novel and works of major French novelists 

from the 19th century to the present.  (Recommended preliminary course: FRE 2501) 

 

FRE 4517  วรรณคดีฝร่ังเศสระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2   3(3-0-6) 

(FR 435)  (French Literature during World War I and II) 

ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศสช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนถึงตน้สงครามโลกคร้ังท่ี 2  (1920-

1940) โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดในช่วง

ดงักล่าว  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน)  

A study of French literature between the two World  Wars (1920-1940): types of works and 

works of selected authors reflecting the ideology of the period. (Recommended preliminary 

course: FRE 2501) 
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FRE 4518  เร่ืองสั้นฝร่ังเศส                     3(3-0-6) 

(FR 436)  (French Short Stories) 

ศึกษาลกัษณะและววิฒันาการการเขียนเร่ืองสั้นฝร่ังเศส เลือกศึกษางานของนกัเขียนเร่ืองสั้นท่ี

เด่น เพื่อเขา้ใจในเน้ือหาและความคิด (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2501 มาก่อน)  

A study of the characteristics and the development of French short stories through selected 

works of important authors to understand the story and message. (Recommended preliminary 

course: FRE 2501) 

 

FRE 4519  วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2    3(3-0-6) 

(FR 437)  (Post-war French Literature) 

ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศสสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั โดยศึกษาประเภทของ

วรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดในช่วงดงักล่าว  (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2501 มาก่อน)  

A study of French literature from the post-World War II to the present: types of works and 

works of selected authors reflecting the ideology of the period. (Recommended preliminary 

course: FRE 2501) 

 

          1.2.4 หมวดอารยธรรมฝร่ังเศส  

  FRE 2701  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 1   3(3-0-6) 

  (FR 251)  (Readings in French Civilization 1) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจอารยธรรมของชาวฝร่ังเศสท่ีสาํคญัดา้น

ประวติัศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวทิยาการ และวรรณกรรม ตั้งแต่เร่ิมกาํเนิดประเทศฝร่ังเศส

จนถึงศตวรรษท่ี 19 (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 20จ2 มาก่อน) 

A study of selected French texts to understand French civilization: major events in history, 

society, arts and sciences as well as French literature from the origin to the 19th century.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 2702  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 2   3(3-0-6) 

  (FR 252)  (Readings in French Civilization 2) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจอารยธรรมของชาวฝร่ังเศสท่ีสาํคญัดา้น

ประวติัศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวทิยาการ และวรรณกรรม ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบนั 

(ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2701 มาก่อน) 
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A study of selected French texts to understand French civilization: major events in history, 

society, arts and sciences as well as French literature from the 20th century to the present.  

(Recommended preliminary course: FRE 2701) 

 

FRE 2703  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศฝร่ังเศส  3(3-0-6) 

(FR 254)  (Readings in Current Situations in France) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศฝร่ังเศส

ในแง่ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of selected French texts to understand current situations in France in various aspects.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 2704  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัขนบประเพณีในชีวติและสังคมฝร่ังเศส  3(3-0-6) 

(FR 255)  (Readings in French Savoir-vivre) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทและ

การปฏิบติัตนในชีวติประจาํวนัของชาวฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of selected French texts to understand French customs, etiquettes and manners in 

daily life.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 3705  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส           3(3-0-6) 

(FR 353)  (Readings in French Politics) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจการเมืองการปกครองของประเทศ

ฝร่ังเศสตั้งแต่สมยัสาธารณรัฐท่ี 5 จนถึงปัจจุบนั (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of selected French texts to understand French politics and government from the 5th 

Republic to the present.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 3706  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไปเพื่อการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส                           

(FR 357)     (Readings in French Geography for Tourism) 3(3-0-6)  

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศฝร่ังเศส

โดยทัว่ไปเพื่อการท่องเท่ียว ทั้งในดา้นภูมิประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในภาคต่างๆ 

เมืองสาํคญั ประชากร อาชีพและผลิตภณัฑป์ระจาํทอ้งถ่ิน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002        

มาก่อน)  
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A study of selected French texts to understand general geography of France related to tourism: 

landscape, important tourist attractions in different regions, major cities, population, 

occupations and local products. (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 3707   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัเพลงและดนตรีฝร่ังเศส   3(3-0-6) 

(FR 358)    (Readings in French Songs and Music) 

ศึกษาบทเพลงภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาจากประเภทและยคุต่างๆเพื่อให้รู้จกัผลงานของนกัร้อง

และนกัแต่งเพลงท่ีมีช่ือเสียง โดยเนน้ผลงานเพลงในช่วงหลงัสงครามโลกจนถึงปัจจุบนั (ควร

เรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of selected French songs of various genres and periods in order to understand works 

of major vocalists and composers, with an emphasis on the postwar to the present.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 3708  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส   3(3-0-6) 

(FR 359)  (Readings in French History) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจประวติัศาสตร์ชาติฝร่ังเศสตั้งแต่เร่ิม

กาํเนิดประเทศฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of selected French texts to understand French history from the origin to the present.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

*FRE  3715   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะไทย   3(3-0-6) 

     (Readings in French for Art History in Thailand) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมา เพื่อความรู้เก่ียวกบัววิฒันาการของศิลปะใน             

ประเทศไทย โดยเนน้ท่ีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม 

A study of selected French texts for acquiring the knowledge of the evolution of art in 

Thailand with an emphasis on architecture, sculpture and painting. 

 

FRE 4709  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคมฝร่ังเศส   3(3-0-6) 

(FR 451)  (Readings in French Economy and Society) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม

ของประเทศฝร่ังเศสปัจจุบนั (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of selected French texts to understand contemporary French economy and society.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 
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FRE 4710  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการส่ือสารมวลชนฝร่ังเศส   3(3-0-6) 

(FR 453)  (Readings in French Mass Communication) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจการส่ือสารมวลชนของฝร่ังเศส ซ่ึง

ประกอบดว้ยหนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ และการโทรคมนาคมสมยัใหม่ (ควรเรียนกระบวน

วชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of selected French texts to understand French mass communication: press, radio, 

television and modern telecommunication.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

FRE 4711  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส    3(3-0-6) 

(FR 455)   (Readings in French Arts) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจศิลปะฝร่ังเศสและผลงานของศิลปินคน

สาํคญัๆ ในดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและมณัฑนศิลป์  (ควรเรียนกระบวน

วชิา FRE 2002 มาก่อน)  

A study of selected French texts to understand French arts and works of major artists in 

architecture, painting, sculpture and interior decoration.  (Recommended preliminary course: 

FRE 2002) 

 

  FRE 4712  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมของ    3(3-0-6) 

 ประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส   

  (FR 456) (Readings in Francophone Society and Culture)     

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคมและ

วฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศสในทวปียโุรป แอฟริกา เอเชีย อเมริกาเหนือ และหมู่

เกาะต่างๆ  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of selected French texts on French-speaking countries in Europe, Africa, Asia, North 

America and Oceanic Islands: their geography, history, society and culture.  (Recommended 

preliminary course: FRE 2002) 

 

 FRE 4713  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภาพยนตร์ฝร่ังเศส    3(3-0-6) 

 (FR 457)  (Readings in French Cinema) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจประวติัภาพยนตร์ฝร่ังเศสตั้งแต่ยคุกาํเนิด

ภาพยนตร์จนถึงยคุปัจจุบนั  ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ  ผูก้าํกบัการแสดง นกัแสดง และ

ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 
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A study of selected French texts on French cinema: history, starting from the birth of cinema 

to the present time, genres, major French film directors, actors and famous movies.  

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 4714  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะโภชนาการฝร่ังเศส   3(3-0-6) 

  (FR 458) (Readings in French Gastronomy) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจววิฒันาการของศิลปะโภชนาการ 

ฝร่ังเศสในภูมิภาคต่างๆ  (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2002 มาก่อน) 

A study of selected French texts to understand the development of French gastronomy in 

different regions.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

*FRE  4716   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้นประวติัศาสตร์และอารยธรรมเอเชีย  3(3-0-6) 

                       ตะวนัออกเฉียงใต ้

     (Readings in French for History and Civilization of Southeast Asia) 

ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมา เพื่อความรู้เก่ียวกบัลกัษณะทางประวติัศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ การเมือง สังคม ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์และความสัมพนัธ์ของ

ประเทศเหล่าน้ีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งอิทธิพลท่ีมีต่อประเทศไทย  

A study of selected French texts for acquiring the knowledge of the historical, geographical, 

political and social aspects of the Southeast Asian countries and their relationships in the past 

up until the present together with their influences upon Thailand. 
  

         1.2.5 หมวดภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส  

FRE 2901  ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

(LI 260)  (Introduction to French Linguistics) 

ศึกษาภาพรวมและความคิดหลกัของภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส โดยเนน้การศึกษาระบบเสียง คาํ และ

โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสปัจจุบนั (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 20จ2 มาก่อน)  

An overview of French linguistics: phonology, morphology and syntax of contemporary 

French.  (Recommended preliminary course: FRE 2002) 

 

  FRE 2902  ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 

  (LI 263)  (Introduction to French Lexicology) 

ศึกษาคาํศพัทช์นิดต่างๆในภาษาฝร่ังเศส รวมทั้งชนิดและการใชพ้จนานุกรมภาษาฝร่ังเศส 

A study of different categories of French lexicon, including various types and usage of   

French dictionaries. 
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 FRE 3903  การวเิคราะห์วาทกรรมภาษาฝร่ังเศส     3(3-0-6) 

 (LI 362)  (French Discourse Analysis) 

ศึกษาและวเิคราะห์รูปแบบของวาทกรรมภาษาฝร่ังเศสประเภทต่างๆ การจบัประเด็นความคิด

หลกั ความคิดรอง การเช่ือมโยงความคิด และความหมายแฝง (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2901 

มาก่อน) 

A study and analysis of different types of French discourses: identification of main ideas and 

secondary ideas, association and connotation.  (Recommended preliminary course: FRE 2901) 

 

FRE 3904  สัทวทิยาภาษาฝร่ังเศส                3(3-0-6) 

(LI 363)  (French Phonology) 

ศึกษาระบบเสียงและการออกเสียงในภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2901 มาก่อน)  

A study of French sound system and pronunciation.  (Recommended preliminary course:   

FRE 2901) 

 

  FRE 3905  วจันลีลาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

 (LI 364)  (French Stylistics) 

ศึกษารูปแบบต่างๆของวาทศาสตร์และลีลาการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานเขียนประเภทต่างๆ (ควร

เรียนกระบวนวชิา FRE 3002 มาก่อน) 

A study of different forms of rhetoric and writing styles in various texts.  (Recommended 

preliminary course: FRE 3002) 

 

FRE 4906 วทิยาหน่วยคาํภาษาฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

(LI 461) (French Morphology) 

ศึกษาระบบคาํ องคป์ระกอบและหนา้ท่ีของคาํในภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 

2901 มาก่อน)  

A study of morpheme: word formation and functions.  (Recommended preliminary course: 

FRE 2901) 

 

FRE 4907  การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาไทย   3(3-0-6) 

(LI 462)  (Contrastive Analysis of French and Thai) 

ศึกษา วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาไทยในเร่ืองระบบเสียง คาํ ประโยค               

และสาํนวนท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2901 มาก่อน)  
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A contrastive study and analysis of the French and Thai phonology, morphology, syntax              

and common expressions.  (Recommended preliminary course: FRE 2901) 

 

FRE 4908  อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

(LI 463)  (French Semantics) 

ศึกษาทฤษฎีและการวเิคราะห์ความหมายในภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2901  

มาก่อน) 

A study of French semantic theories and analysis.  (Recommended preliminary course:            

FRE 2901) 

 

FRE 4909 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

(LI 464)  (Contrastive Analysis of French and English) 

ศึกษา วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาองักฤษในเร่ืองระบบเสียง คาํ ประโยค และ

สาํนวนท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 2901 มาก่อน)  

A contrastive study and analysis of the French and English sound systems, words, sentences 

and common expressions.  (Recommended preliminary course: FRE 2901) 

 

FRE 4910     วากยสัมพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

(LI 465) (French Syntax) 

ศึกษาลาํดบัและหนา้ท่ีของคาํ วลี และประโยคในภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา  FRE 

2901  มาก่อน) 

A study of word order and functions, phrases and sentences in French syntax.  (Recommended 

preliminary course: FRE 2901) 

 

FRE 4911  ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ  3(3-0-6) 

(LI 466)  (Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์เพื่อนาํมาประยกุตใ์นการเรียนการสอนภาษา

ฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 2901 มาก่อน) 

A study of new linguistic concepts, theories and analysis to be applied in language teaching 

and learning.  (Recommended preliminary course: FRE 2901) 
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FRE 4912  ปัญหาการฟังและการพดูภาษาฝร่ังเศส     3(3-0-6) 

(LI 467)        (Problems in Listening and Speaking French) 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาของคนไทยในดา้นการฟัง และการพดูภาษาฝร่ังเศสและหาแนว

ทางแกไ้ข ( ควรเรียนกระบวนวชิา  FRE 2901 มาก่อน) 

A study and analysis of Thai students’ problems in listening and speaking skills in order to 

find solutions to their problems. (Recommended preliminary course: FRE 2901) 

 

FRE 4913  ปัญหาการอ่านภาษาฝร่ังเศส                   3(3-0-6)   

(LI 468)  (Problems in Reading French) 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาของคนไทยในดา้นการอ่านภาษาฝร่ังเศสและหาแนวทางแกไ้ข                     

(ควรเรียนกระบวนวชิา  FRE 2901 มาก่อน) 

A study and analysis of Thai students’ problems in reading skills in order to find solutions to 

their problems. (Recommended preliminary course: FRE 2901) 

 

FRE 4914  ปัญหาการเขียนภาษาฝร่ังเศส      3(3-0-6) 

(LI 469)  (Problems in Writing French) 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาของคนไทยท่ีเก่ียวกบัทกัษะการเขียนภาษาฝร่ังเศสและหาแนว

ทางแกไ้ข ( ควรเรียนกระบวนวชิา  FRE 2901 มาก่อน) 

A study and analysis of Thai students’ problems in writing skills in order to find solutions to 

their problems.  (Recommended preliminary course: FRE 2901) 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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การเปรียบเทยีบหลกัสูตรหลักสูตร  พ.ศ. 2550  กบั  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

(1) วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 

(2) วชิาเอก 63 หน่วยกิต 

(3) วชิาโท 24 หน่วยกิต 

(4)    วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

IT     105     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                         3   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ               

ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

INT 1005      ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                        3   

MA  103      คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                   3   MTH 1003   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                   3                                                                     

ST    103      สถิติเบ้ืองตน้                                              3   STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                               3                                                                    

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด IT,MA,ST ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA             

ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ 

AG   103   การเกษตรเบ้ืองตน้                                       3                                                               AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้                                     3                                                                                                                             

BI    103    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                          3                             **BIO 1001  ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                     3                                                                                             

CM  103   เคมีเบ้ืองตน้                                                  3                     CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้                                                3                                                                                     

GY  103   ความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวทิยา                        3                                                GLY 1003    ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้                                      3                                                                                                                 

MT 103    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                   3                                  MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                 3                                                                        

PH 103     ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                 3                    *PHY 1001  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                          3                                                                                     

SC 103    วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                      3                                SCI 1003      วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                   3                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT, 

PH,SC ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, 

GLY, MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 

AR 103     ศิลปวจิกัษณ์                         เลือกเรียน         2 ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์                       เลือกเรียน         2                                                

MU 103    ดนตรีวจิกัษณ์                      1 วิชา                                                            MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                     1 วชิา                                                      

HI 101      อารยธรรมตะวนัตก             เลือกเรียน         3 HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน         3                                               

HI 102      อารยธรรมตะวนัออก          1 วิชา   HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก          1 วชิา                                                  

HI 121     พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                   3   HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                3                                                                   

IS 101     สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้     2   LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้  2                                                                        
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

PY 103   ปรัชญาเบ้ืองตน้                                              3   PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้                                           3                                                                      

GS/.. SS../HA  พลศึกษา                                                2   GAS…/HED   พลศึกษา                                                 2                                                                

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GS หรือ SS ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GAS  หรือ HED   ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 

EC 103   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                   เลือกเรียน ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                     เลือกเรียน 

LW 104   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป         1 วชิา  LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป       1 วชิา 

PC 103   จิตวทิยาทัว่ไป                                                3 PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป                                               3 

PS 103   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                         POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                                   

SO 103   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้            3 SOC 1003    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้         3                                                                   

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 

กาํหนดใหเ้รียนวชิาภาษาฝร่ังเศส  4  กระบวนวชิา  

รวม 12 หน่วยกิต ดงัน้ี 

กาํหนดใหเ้รียนวชิาภาษาฝร่ังเศส  4  กระบวนวชิา  

รวม 12 หน่วยกิต ดงัน้ี 

ภาษาฝร่ังเศส  FR 101, FR 102, FR 201, FR 202 ภาษาฝร่ังเศส  FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002 

5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

TH 101   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                                3     THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                                   3                                        

TH 102   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                              3   THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                                 3                                                                   

หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ 

1) วชิาเอกบังคบั  36  หน่วยกติ                                หน่วยกติ 

FR 213      การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส                                  3 

  FR 221      การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1              3 

  FR 233      ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป                3 

FR 251      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั                              3 

                  อารยธรรมฝร่ังเศส 1 

  FR 301      ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                                   3 

  FR 302      ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2                                   3 

  FR 321      การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                                      3 

  FR 341      ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1                   3 

  FR 344      การพดูภาษาฝร่ังเศส 1                                        3 

  FR 401      ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                                       3 

  FR 402      ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                                       3 

LI 260      ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้                      3 

1) วชิาเอกบังคบั  36  หน่วยกติ                                        หน่วยกติ 

FRE 2101 (FR 213)  การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส                       3       

FRE 2201 (FR 221)   การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1    3                  

FRE 2501 (FR 233)   ปริทรรศนว์รรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป    3                    

FRE 2701 (FR 251)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั                   3 

                                   อารยธรรมฝรั่งเศส 1   

FRE 3001 (FR 301)   ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                       3                                    

FRE 3002 (FR 302)   ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2                       3                                     

FRE 3203 (FR 321)   การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                          3                                          

FRE 3102 (FR 341)   ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1       3                    

FRE 3105 (FR 344)   การพดูภาษาฝร่ังเศส 1                             3                                       

FRE 4001 (FR 401)    ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                          3                                         

FRE 4002 (FR 402)   ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                          3                                        

FRE 2901 (LI 260)   ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้           3                       
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2) วชิาเอกเลอืก 27 หน่วยกติ  

เลือกสายวชิาดงัน้ี 

1. สายภาษาฝร่ังเศสทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียน

กระบวนวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร 

โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ได้

ไม่น้อยกวา่ 27 หน่วยกิต ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวิชารหัส 

300 ข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

2. สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น นักศึกษาจะตอ้งเลือกเรียน

กระบวนวิชาในหมวดภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 

27 หน่วยกิต 

2) วชิาเอกเลอืก 27 หน่วยกติ 

นกัศึกษาวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสเลือกสายวชิาดงัน้ี 

1. สายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวน

วชิาต่าง ๆ จากหมวดวชิาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร โดยจะเลือก

จากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ไดไ้ม่นอ้ยกวา่              

27  หน่วยกิต ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวชิารหสั 3000 ข้ึนไป            

ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

2.  สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียน

กระบวนวชิาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้นไม่นอ้ยกวา่          

27 หน่วยกิต 

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์

ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ 

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิาโท

ในคณะดงักล่าว มีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต  

ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้น

สาขาวชิาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะ

ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั                   

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและ                

วชิาเลือกเสรี 

ไม่แตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

82 

 

 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาท่ีเรียนเป็น

วชิาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 

หน่วยกิต  หรือ  นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RU 

300 ฝึกอาชีพ จาํนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวชิาสหกิจ

ศึกษาแทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง

สอบผา่นกระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรศิลปศา

สตรบณัฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100               

หน่วยกิต จึงสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวด

วชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์

ของมหาวทิยาลยัดว้ย 

   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

 1.นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน    

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิา

ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์ จะนบัหน่วยกิตให้

เพียงกระบวนวชิาเดียว                                                          

 2. นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000   

     (RU 300) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จาํนวน 9 

หน่วยกิต แทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียน

กระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง        

ท่ีไม่ซํ้ ากบักะบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และ

วชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 

 
   ความแตกต่างของกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
  FR 101       ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 

  FR 102       ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 

  FR 201       ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3 

  FR 202       ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4 

FR 213       การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

  FR 221       การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1 

  FR 222       การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 2 

  FR 301       ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 

  FR 302       ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 

  FR 316       การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1 

  FR 317       การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 

  FR 321       การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 

  FR 322       การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 

FRE 1001 (FR 101) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 

FRE 1002 (FR 102)   ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 

FRE 2001 (FR 201)    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3 

FRE 2002 (FR 202)    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4 

FRE 2101 (FR 213)    การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

FRE 2201 (FR221)     การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1 

FRE 2202 (FR222)     การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 2 

FRE 3001 (FR 301)    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 

FRE 3002 (FR 302)    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 

FRE 3301 (FR 316)    การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1 

FRE 3302 (FR 317)    การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 

FRE 3203 (FR 321)    การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3204 (FR 322)   การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

FR 323      การเขียนจดหมายภาษาฝร่ังเศส 

  FR 341      ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 

  FR 342      ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2 

  FR 343      การฟังและการเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศส 

  FR 344      การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 

  FR 345      การพดูภาษาฝร่ังเศส 2 

  FR 401      ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 

  FR 402      ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 

  FR 413      การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 

FRE 3205 (FR 323)   การเขียนจดหมายภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3102 (FR341)     ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3103 (FR342)     ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2 

FRE 3104 (FR 343)    การฟังและการเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3105 (FR 344)    การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3106 (FR 345.)   การพดูภาษาฝร่ังเศส 2 

FRE 4001 (FR401)     ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 

FRE 4002 (FR 402)    ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 

FRE 4303 (FR 413)    การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 

หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน 

  FR 373      ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว 

  FR 374      ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากร 

                  ดา้นการโรงแรม 

FR 375      ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการอาหาร 

                  และเคร่ืองด่ืม 

FR 376      ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรสายการบิน 

FR 377      ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 

FR 378      ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 

FR379       ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 

  FR 381      ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 

FR 393      ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์                                 

                  และเทคโนโลย ี

  FR 471      ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

  FR 472      ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

FR 475      ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ                                         

                  ดา้นสุขภาพและการแพทย ์

FR 481      ภาษาฝร่ังเศสดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

FR 483      ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการดา้นเงิน                           

                  และการธนาคาร 

FR 485      ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 

FRE 3401 (FR 373)  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว 

FRE 3402 (FR 374)  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากร                                  

                                    ดา้นการโรงแรม 

FRE 3403 (FR 375)  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการอาหาร                 

                                    และเคร่ืองด่ืม 

FRE 3404 (FR 376) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับบุคลากรสายการบิน 

FRE 3405 (FR 377)     ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 

FRE 3406 (FR 378)   ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 

FRE 3407 (FR 379)   ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 

FRE 3408 (FR 381)  ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 

FRE 3409 (FR 393)  ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์                        

                                    และเทคโนโลยี 

FRE 4410 (FR 471)  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

FRE 4412 (FR 475)    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ                            

                                    ดา้นสุขภาพและการแพทย ์

FRE 4413 (FR 481)  ภาษาฝร่ังเศสดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

FRE 4414 (FR 483)    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการดา้นการเงิน 

                                    และการธนาคาร 

FRE 4415 (FR 485)  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส  หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส 
  FR 233      ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป 

  FR 234      ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสร่วมสมยั 

FR 235      ปริทรรศน์กวนิีพนธ์ฝร่ังเศส 

FR 236      ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมยัของ                 

                   นกัเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 

  FR 331       การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

FR 332      วรรณคดีพ้ืนบา้นฝร่ังเศส 

  FR 333      วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 

  FR 334      วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

  FR 335      วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก 

  FR 337      วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสจันิยม 

FR 338      วรรณกรรมฝร่ังเศสสาํหรับเยาวชน 

  FR 339      โลกของเด็กในวรรณคดีฝร่ังเศส 

  FR 431      วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสญัลกัษณ์นิยม 

  FR 432      บทละครฝร่ังเศส 

  FR 433       วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัก่อน                            

                     สงครามโลกคร้ังท่ี 1 

 FR 434        นวนิยายฝร่ังเศส 

 FR 435        วรรณคดีฝร่ังเศสระหวา่ง                                           

                     สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

  FR 436       เร่ืองสั้นฝร่ังเศส 

FR 437       วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัหลงั                                  

                   สงครามโลกคร้ังท่ี 2 

FRE 2501 (FR 233) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป 

FRE 2502 (FR 234) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสร่วมสมยั 

FRE 2503 (FR 235) ปริทรรศน์กวนิีพนธ์ฝร่ังเศส 

FRE 2504 (FR 236)  ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมยัของ                

                                     นกัเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 

FRE 3505 (FR 331) การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

FRE 3506 (FR 332) วรรณคดีพ้ืนบา้นฝร่ังเศส 

FRE 3507 (FR 333) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 

FRE 3508 (FR 334) วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

FRE 3509 (FR 335) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก 

FRE 3510 (FR 337)    วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสจันิยม 

FRE 3511 (FR 338) วรรณกรรมฝร่ังเศสสาํหรับเยาวชน 

FRE 3512 (FR 339)    โลกของเดก็ในวรรณคดีฝร่ังเศส 

FRE 4513 (FR 431)    วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสญัลกัษณ์นิยม 

FRE 4514 (FR 432) บทละครฝร่ังเศส 

FRE 4515 (FR 433)   วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัก่อน                      

                                   สงครามโลกคร้ังท่ี 1 

FRE 4516 (FR 434)    นวนิยายฝร่ังเศส 

FRE 4517 (FR 435) วรรณคดีฝร่ังเศสระหวา่ง                       

                                   สงครามโลกคร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี 2 

FRE 4518 (FR 436)  เร่ืองสั้นฝร่ังเศส 

FRE  4519 (FR 437)   วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัหลงั                      

                                    สงครามโลกคร้ังท่ี 2 

หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส 

FR 251      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม 

                   ฝร่ังเศส 1 

FR 252      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม 

                   ฝร่ังเศส 2 

  FR 254       บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์ 

                     ปัจจุบนัใน ประเทศฝร่ังเศส 

  FR 255       บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั                                       

                     ขนบธรรมเนียมประเพณีในชีวติ 

                     และสงัคมฝร่ังเศส 

FRE 2701 (FR 251)    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม    

                                    ฝรั่งเศส 1 

FRE 2702 (FR 252)    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรม                

                                    ฝรั่งเศส 2 

FRE 2703 (FR 254)    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์         

                                    ปัจจุบนัในประเทศฝร่ังเศส 

FRE 2704 (FR 255)    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั  

                                   ขนบธรรมเนียมประเพณีในชีวติ                             

                                   และสงัคมฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส 

  FR 353      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 

                    การเมืองฝร่ังเศส 

  FR 357      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไป                               

                    เพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 

  FR 358      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัดนตรีและ            

                    เพลงฝร่ังเศส 

  FR 359      บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

                     ฝร่ังเศส 

  - 

 

  FR 451     บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัเศรษฐกิจ                        

                   และสงัคมฝร่ังเศส 

  FR 453     บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 

                   การส่ือสารมวลชนฝร่ังเศส 

  FR 455     บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส 

FR 456    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสงัคม                                 

                 และวฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 

FR 457    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภาพยนตร์ 

                 ฝร่ังเศส 

FR 458    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะ                             

                โภชนาการฝร่ังเศส 

- 

FRE 3705 (FR 353)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั                        

                                   การเมืองฝรั่งเศส 

FRE 3706 (FR 357)  บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ 

                                   ทัว่ไปเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 

FRE 3707 (FR 358)    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัดนตรีและ 

                                   เพลงฝรั่งเศส 

FRE 3708 (FR359)    บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

                                   ฝรั่งเศส 

* FRE  3715              บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้นประวติัศาสตร์ 

                                   ศิลปะไทย 

FRE 4709 (FR 451)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัเศรษฐกิจ                

                                   และสงัคมฝร่ังเศส 

FRE 4710 (FR 453)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั                           

                                   การส่ือสารมวลชนฝรั่งเศส 

FRE 4711 (FR 455)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส 

FRE 4712 (FR 456)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสงัคมและ 

                                  วฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 

FRE 4713 (FR 457)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภาพยนตร์   

                                  ฝรั่งเศส 

FRE 4714 (FR 458)   บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะ  

                                  โภชนาการฝรั่งเศส 

* FRE 4716               บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้นประวติัศาสตร์และ     

                                  อารยธรรมเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต ้

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส 

  LI 260      ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

LI 263      ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

LI 362      การวเิคราะห์วาทกรรมภาษาฝร่ังเศส 

  LI 363      สทัวทิยาภาษาฝร่ังเศส 

LI 364      วจันลีลาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 

  LI 461      วทิยาหน่วยคาํภาษาฝร่ังเศส 

  LI 462      การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศส 

                   กบัภาษาไทย 

  LI 463      อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 

FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

FRE 2902 (LI 263) ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

FRE 3903 (LI 362) การวเิคราะห์วาทกรรมภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3904 (LI 363)  สทัวทิยาภาษาฝร่ังเศส 

FRE 3905 (LI 364)  วจันลีลาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4906 (LI 461)  วทิยาหน่วยคาํภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4907 (LI 462)  การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศส                       

                                  กบัภาษาไทย 

FRE 4908 (LI 463)   อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส 

  LI 464      การวเิคราะห์เปรียบตา่งภาษาฝร่ังเศสกบั    

                   ภาษาองักฤษ 

  LI 465      วากยสมัพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 

  LI 466      ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียน 

                  ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 

  LI 467     ปัญหาการฟังและการพดูภาษาฝร่ังเศส 

  LI 468    ปัญหาการอ่านภาษาฝร่ังเศส 

LI 469    ปัญหาการเขียนภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4909 (LI 464)     การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาฝร่ังเศสกบั 

                                    ภาษาองักฤษ 

FRE 4910 (LI 465)    วากยสมัพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4911 (LI 466)     ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียน                          

                                    ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 

FRE 4912 (LI 467)     ปัญหาการฟังและการพดูภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4913 (LI 468)     ปัญหาการอ่านภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4914 (LI 469)     ปัญหาการเขียนภาษาฝร่ังเศส 
 

 หลกัสูตรวชิาโท 

หลกัสูตรวิชาโทภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2550) 

หลกัสูตรวิชาโทภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

กาํหนดจํานวนหน่วยกติรวม 24 หน่วยกติแบ่งเป็น 

วิชาโทบังคับ  12  หน่วยกติ 

1. นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไป ใหเ้รียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี                 หน่วยกติ 

    FR 101     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1                               3 

    FR 102     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2                               3 

    FR 201     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3                               3                    

    FR 202     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4                               3 

2. นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไปแลว้ ใหเ้รียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

    FR 301    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1                          3 

    FR 302    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2                          3 

    FR 401    ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1                              3 

    FR 402    ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2                              3 

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

นกัศึกษาวชิาโทภาษาฝร่ังเศสสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิา

ต่าง ๆ  จากหมวดวชิาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร โดยจะเลือก

จากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

12 หน่วยกิต ทั้งน้ีเม่ือรวมกบัวชิาโทบงัคบัแลว้ จะตอ้งเป็น

กระบวนวชิาระดบั 300 – 499 ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกติรวม  24  หน่วยกติ  

1.  วชิโทบังคบั  12  หน่วยกติ                              

ก. นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป    

    ใหเ้รียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี                                   หน่วยกติ                                                                                                                                                            

     FRE 1001 (FR101)     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1             3 

     FRE 1002 (FR102)     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2             3 

     FRE 2001 (FR201)     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3             3 

     FRE 2002 (FR202)     ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4             3    

ข. นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้   

     ใหเ้รียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี                        หน่วยกติ 

      FRE 3001 (FR301)    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1            3 

      FRE 3002 (FR302)    ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2            3 

      FRE 4001 (FR401)    ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1            3 

      FRE 4002 (FR402)    ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2            3 

2.  วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

     ใหน้กัศึกษาเลือกกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาภาษา

ฝร่ังเศสท่ีไม่ใช่ วชิาโทบงัคบั แตท่ั้งน้ี เม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิา

ในวชิาโทบงัคบัแลว้ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั 

3000-4999 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล          

การเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
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(Curriculum mapping)   หนา้  88 – 95   อยูใ่นไฟล ์  Excel  
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ภาคผนวก ง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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คณะกรรมการพฒันา หลกัสูตร 

ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

คณะกรรม

การพฒันา 

หลกัสูตร 

1. นายเดมีย ์

ระเบียบโลก 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

DEA 

 

 

 

 

Maîtrise 

 

 

Licence 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

(Sociolinguistique 

et Didactique des 

Langues et FLE) 

Sciences du 

Langage option 

Linguistique 

Sciences du 

Langage –  

Mention FLE 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université          

Grenoble III 

 

 

 

Université de 

Montpellier III 

 

Université de 

Montpellier III 

 

มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ 

France 

 

 

 

 

France 

 

 

France 

 

 

ไทย 

2004 

 

 

 

 

1997 

 

 

1996 

 

 

2536 

ผู้รับ               

ผดิชอบ

หลกัสูตร 

2. นางจิณห์นิภา 

ทาสุคนธ์ 

อาจารย ์ Maîtrise 

 

Licence 

 

ศศ.บ. 

Sciences du 

Langage 

Sciences du 

Langage 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 

III 

Université Paris V 

 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

 

France 

 

ไทย 

1993 

 

1992 

 

2531 

ผู้รับ               

ผดิชอบ

หลกัสูตร 

3. นายสิริชยั 

โชคชยัสมัฤทธ์ิ 

อาจารย ์ อ.ม. 

 

อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

2546 

 

2538 

ผู้รับ               

ผดิชอบ

หลกัสูตร 

4. นางสาว

เตือนใจ  

จุลดุลย ์

รอง

ศาสตราจารย ์

ประกาศนีย

บตัรชั้นสูง 

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์

บณัฑิต 

Diplôme d’études 

Universitaires 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université de 

Paris 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

FRANCE 

 

ไทย 

1968 

 

2504 

ผู้ทรง 

คุณวุฒิ

ภายนอก 

5. นางสาววลัยา 

เรืองสุนทร 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

DEA 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

Linguistique 

 

วรรณคดี

เปรียบเทียบ 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université 

Paris VII 

Université 

Paris IV 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

FRANCE 

 

FRANCE 

 

ไทย 

1982 

 

1973 

 

2510 

ผู้ทรง 

คุณวุฒิ

ภายนอก 



 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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1.   ช่ือ – สกุล นายเดมีย ์ ระเบียบโลก 

      คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

DEA 

 

 

 

 

Maîtrise 

 

 

Licence 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du Langage 

(Sociolinguistique et 

Didactique des Langues et 

FLE) 

 

Sciences du Langage option 

Linguistique 

 

Sciences du Langage –  

Mention FLE 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Grenoble III 

 

 

 

 

Université de Montpellier III 

 

 

Université de Montpellier III 

 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

France 

 

 

 

 

France 

 

 

France 

 

 

ไทย 

2004 

 

 

 

 

1997 

 

 

1996 

 

 

2536 

 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

            ผูช่้วยศาสตราจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

             ตาํรา FRE 3105 ( FR 344 ) การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 

บทความทางวชิาการ 

              ปัญหาการออกเสียงภาษาฝร่ังเศส  ( วารสารมนุษยศาสตร์ ) 

       ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบัน 9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

         FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 321,FR 344, FR 345 

        ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

             FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002,  

           FRE 3105, FRE 3106 
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2.   ช่ือ – สกุล นางสาวอลิศรา  กลบัเจริญ 

      คุณวุฒิ 

  วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

Maîtrise 

 

 

ศศ.บ. 

Enseignement de Lettres 

Modernes 

 

ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 

Université Paris VIII 

 

 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

France 

 

 

ไทย 

1980 

 

 

2520 

 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

      อาจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

- เอกสารประกอบการสอนวชิา FR 101, FR 102, FR 201 และ FR 202 

- เอกสารประกอบคาํบรรยายวิชา FR 323, FR 357 และ FR 321 

 

บทความทางวชิาการ 

              _______________ 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบัน 9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 321, FR 323, FR 357 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002, FRE 3203,   

   FRE 3205, FRE 3706 
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3.   ช่ือ – สกุล นางจิณห์นิภา   ทาสุคนธ์ 

      คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

Maîtrise 

Licence 

 

 

ศศ.บ. 

Sciences du Langage 

Sciences du Langage 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris III 

Université Paris V 

 

 

มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 

France 

France 

 

 

ไทย 

1993 

1992 

 

 

1988 

 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

      อาจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

เอกสารประกอบการสอนวชิา FR 472, FR 213, LI 363 ( Exercices de transcription ) 

บทความทางวชิาการ 

             คาํศพัทเ์ก่ียวกบัสีในภาษาฝร่ังเศสกบัการแปลความหมาย ( วารสารรามคาํแหง ฉบบัมนุษยศาสตร์ 

ฉบบัท่ี 1 มกราคม – ธนัวาคม 2550 ) 

        ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบัน 9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

            FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 213, LI 363, FR 472 

       ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

        FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002, FRE 

2101, FRE 3901, FRE 4411 
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4.   ช่ือ – สกุล นางนงนภสั  ตาปสนนัทน์ 

      คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จการศึกษา 

Doctorat de 3e 

cycle 

 

DEA 

 

Maîtrise ès 

Lettres 

 

อ.บ. (เกียรตินิยม

อนัดบัสอง) 

Etudes Extrême-

orientales 

 

Etudes Extrême-

orientales 

Histoire et Méthode de 

la Critique Littéraire 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris VII 

 

 

Université Paris VII 

 

Université de Franche 

Comté - Besançon 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

France 

 

 

France 

 

France 

 

 

ไทย 

1982 

 

 

1980 

 

1974 

 

 

2514 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

      รองศาสตราจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

      FR 333 วรรณคดีฝร่ังเศสสมัยคลาสสิก, FR 435 วรรณคดีฝร่ังเศสร่วมสมัย (คศ. 1919-1939) 

      FR 436 เร่ืองส้ันฝร่ังเศส 

     งานวจัิย  1. การศึกษาวเิคราะห์วจิารณ์แก่นเร่ืองแบบเล่าเร่ืองในงานเขียนประเภทเร่ืองส้ันของกีย์เดอ 

                        โมปัสซอง (ธันวาคม 2531) 

                     2. การศึกษาวเิคราะห์องค์ประกอบ “ฟองตาสติค” ในเร่ืองส้ันฝร่ังเศส (สิงหาคม 2540) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบัน 9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

            FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 333, FR435, FR 436 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

        FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002,  

        FRE 3507, FRE 4517, FRE 4518 
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5.   ช่ือ – สกุล นายสิริชยั  โชคชยัสัมฤทธ์ิ 

      คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

อ.ม. 

 

อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

2546 

 

2538 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

      อาจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

       เอกสารประกอบการสอนกระบวนวชิา FR 374, FR 254 

บทความทางวชิาการ 

        - 

     ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบัน 9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

            FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 374, FR 254 

      ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

        FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002,  

        FRE 3402, FRE 2703 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลยั พ.ศ.  2551  และ  พ.ศ. 2552 
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4ข้อบังคับมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

4พ.ศ. 2551 

 

4                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 

51 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

4                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 

4                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

4                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2549 

                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2549 

4                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                           “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 

4                ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 

                           5.1 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอน

ปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป

และเป็นผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงได้

ปฏิบติังานมาแลว้ รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
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                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา

จงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิก

สภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล 

หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 

4                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิดหรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 

                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

4                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็น

นกัศึกษาไดเ้พียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชา

อ่ืนในขณะท่ียงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

                           7.2 มหาวิทยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอด

ทั้งปีกไ็ด ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา 

สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ สํานกั

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีได้

กาํหนดไวน้ั้น ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 
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                            7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

สมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสําเนา 

จาํนวน 2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจาก

ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสําเนา 

จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่

เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

                                    (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ 

หรือคาํนาํหนา้ช่ือ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

                            7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์

ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) สําเนาหนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน       

2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใช้คุณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และข้อ 5.4 ตอ้งมีหนังสือรับรองจาก

ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออกหนังสือรับรองนั้น พร้อมดว้ย

สาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 

4ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (7) สําเนาเอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

สกุล หรือคาํนาํหนา้ช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสาร

ตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผูส้มคัร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าไดถ่้ายจาก              

ตน้ฉบบัจริง 
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                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและ

ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมคัร โดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด        

ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

มหาวิทยาลยัเป็นผูอ้นุมติั ให้รับเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็น

นกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้

เป็นนกัศึกษากไ็ด ้ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยัให้ตรงกบัความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือ

หลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ใหม้หาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

ทนัที โดยมหาวิทยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ิน

รวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือเป็นโมฆะ 

4                ขอ้ 8. การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

4                         มหาวิทยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เป็นนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปน้ี 

                           8.1 ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตาม

วิธีการท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นวิชา                

ท่ีสอบไดก่้อนภาคการศึกษาท่ีสมคัร 

                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้ 14 ทั้งน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวน

วิชาตามท่ีคณะกรรมการ ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

4                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากท่ีกาํหนด            

ไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 14 

4                         มหาวิทยาลยัอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโ้ดยให้เป็นตามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

4                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

4                           ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรอง อาจ

สมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได ้การ

พิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว ใหน้าํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

สาํหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิ 
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4เทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวิทยาลยัใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสม

เดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ท่ีนกัศึกษาสอบไดก่้อน  

4การขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซ่ึงเขา้ศึกษาตามวรรค

แรกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 

4                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและ

การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนักศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันักศึกษา ค่า

สมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั 

และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 

4เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สําหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตาม

วรรคแรกใหเ้ป็นไปตามท่ี มหาวิทยาลยักาํหนด 

                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จส้ิน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเวน้มหาวิทยาลัยกาํหนดไวเ้ป็น              

อยา่งอ่ืน 

                           11.3 เม่ือสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษา และรับลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวิทยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและ

วิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

4                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 

4                           รหัสประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 

เป็นตน้ไป ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงัน้ี BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 

02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละ

ปี และ C คือเลขท่ีใชต้รวจสอบเลขทั้ง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือ

เปล่ียนสาขาวิชา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิ่มเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี FAMJ 

หลกั FA คือ เลขประจาํคณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวิชาท่ียา้ยเขา้ เลขประจาํ

คณะและเลขประจาํ สาขาวิชา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  

4                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 

                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั้ง

อาจารยท่ี์ปรึกษานั้น  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนให้ทาํหนา้ท่ี

แนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษากไ็ด ้
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                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ

ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

ส่วน วนั เวลา และสถานท่ี ใหเ้ป็น ไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเอง

ตอ้งปรึกษา และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน 

จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 ได ้

                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 

หน่วยกิต ส่วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอ

ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจ

อนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ในภาคฤดูร้อน การอนุมัติน้ีให้ลงนาม อนุมัติในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กาํหนด 

                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน 

มหาวิทยาลยั อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นกไ็ด ้

4                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 

4                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา การนับ

ระยะเวลา 8 ปีการศึกษา ได้คาํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปีการศึกษามี 2 ภาค

การศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 ก็ให้นบั

รวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บ

การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัร กลบั

เขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดกไ็ด ้มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีสมคัร

กลับเขา้เป็น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษา

เห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็น

การให ้นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

4                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 

                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา

ศึกษาใน ปีการศึกษา หน่ึงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 

(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 

สัปดาห์ (เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนใน

ชั้น 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 
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                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวิจยัใน

สาขาวิชานั้นๆ แก่นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี คณะหรือภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวน

วิชาซํ้ ากนั 

                           15.3 สาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวน

วิชา (Course) กระบวนวิชาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากน้อยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester 

credit) และทาํการสอนกระบวนวิชาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ

จากมหาวิทยาลยั แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้

                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดงัน้ี 

                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอด 1 ภาค

การศึกษา กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 

                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดย

ปกติใชเ้วลา 2 ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 

3 หน่วยกิต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

                           15.6 กระบวนวิชาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวิชา เลขประจาํ

กระบวนวิชาจาํนวนหน่วยกิต ช่ือเตม็ของกระบวนวิชา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และ

พื้นฐานของนกัศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได ้

4การกาํหนดใหต้อ้งเรียนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวิชาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           15.8 เลขประจาํกระบวนวิชาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดงัน้ี 

4                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

4                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 

4                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

4                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 4 (Senior course) 

                                   15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัใน

สาขาวิชาและอาจกาํหนด เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะกไ็ด ้เช่น กระบวนวิชาท่ีตอ้งเรียนสอง

ภาคต่อเน่ืองกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาท่ี

ไม่สอนต่อเน่ืองกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวั

กระบวนวิชาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่ 
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4สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหนา้ดงันั้นจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา 

ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้ลขท่ีวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวิชาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 

                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวิชานั้น

ไวใ้นหลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บว่า ยกเลิกการสอน

กระบวนวิชาน้ี ตั้งแต่เม่ือไร 

                           15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวิชา

ใหม่ท่ียงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดให้ใชเ้ลขเก่าท่ีไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษากไ็ด ้และใหบ้อกไวใ้นวงเลบ็วา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 

                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวิชา

ดว้ย เพราะกระบวนวิชาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชา

หน่ึงเท่านั้น 

                           15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

                                   15.12.1   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปี   

4                                                                ท่ี 1 (Freshman) 

                                          15.12.2  นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี 2 (Sophomore) 

                                         15.12.3  นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา   

ชั้นปีท่ี 3 (Junior) 

  15.12.4  นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้น                

ปีท่ี 4  (Senior) 

4                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน

ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  การวดัผลอาจทาํในระหว่างภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ 

จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาค

การศึกษาก็ได้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนเม่ือได้

ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 

                           16.2 กรณีท่ีไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การ

สอบซ่อมหน่ึงคร้ัง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือ

ภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 
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                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธิสอบ

ซ่อมตอ้งดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น   ส่วน

กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ สอบซ่อม

ตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาได้

ใชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมส้ินสุดลง 

                                16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด     

และตอ้งไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้ าซ้อนในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ได้

แจง้ขอจบการศึกษาของภาคนั้น 

                                16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิ

สอบละนักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า           

กรณีใด ๆ 

                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใช้

ระบบการใหอ้กัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดง

คุณภาพการเรียน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึง

คุณภาพตํ่าสุด (F) ดงัน้ี 

4                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 

4                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 

4                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 

                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบั

หน่วยกิตของกระบวน วิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังให้

นบัเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยให้นบัหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หาก

กระบวนวิชานั้นมีค่าระดบัคะแนนท่ีเท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุว่าเป็นกระบวน

วิชาท่ีเทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวิชาใดกระบวนวิชา

หน่ึงเท่านั้นเป็นหน่วยกิตเพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

                           16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวน

วิชานั้น 
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                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ

กระบวนวิชาท่ีนักศึกษา สอบได้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของ

นกัศึกษาซ่ึงยงัศึกษาไม่ครบหลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ใน

ระหวา่งการศึกษา 

                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) 

(G.P.A.) ใหค้าํนวณดงัน้ี 

 

                                     G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 

4                                      ใหม้หาวิทยาลยัจดัทาํตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ีย สะสมไว ้

4                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 

                           17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอก

เปล่ียนแปลงใดๆ อีกไม่ได้ ยกเวน้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไป

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่า

หน่วยกิตคืนดว้ย 

                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวน

วิชาใดท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 

                           17.4 นกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนในภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลกัสูตรนั้น ทั้งน้ีเม่ือ

สภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัใหส้ําเร็จการศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อว่าการลงทะเบียนเรียนในภาค

ถัดไปนั้ นเป็นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้ น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 

4                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา 

                           18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ใหด้าํเนินการขอยา้ย

โดยยืน่คาํขอตามแบบ พิมพข์องมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด 
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                           18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียน

เรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 

                           18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา จะตอ้งยืน่คาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบ

หลกัสูตร 

4                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุง

มหาวิทยาลยัค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจะ

ไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา เวน้แต่ 

                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน

วิชานั้นไวมี้สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวนได ้

                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผูน้ั้ นมีสิทธิขอคืนเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นราย หน่วยกิตเตม็จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตาม

วนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 

19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษาท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

4                ขอ้ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอ

ช่ือให้ไดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ้ในการขอรับปริญญาน้ีนักศึกษาจะตอ้งยื่นคาํขอรับ

ปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดท่ีสํานกับริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล 

ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีจบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตาม 

4ขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง 

และเขา้เป็นนักศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะ

ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

                           20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบ

หลกัสูตร และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

                           20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตร

และมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 
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                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของ

กระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิต

สะสมทั้งหมด 

                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของ

กระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิต

สะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในส่ี ทั้งน้ี ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบได้

กระบวนวิชานั้นมากกว่าหน่ึงคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน วิชาตามหลกัสูตร

ใหม่ท่ีใชแ้ทนกระบวนวิชาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามขอ้ 

8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สําหรับ

ผูส้มคัรท่ีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาเป็น รายกระบวนวิชาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 

ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น 

นกัศึกษาต่อเน่ือง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิต

ท่ีกาํหนดไว ้ในหลกัสูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดย

อนุโลม 

                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินคา้งชาํระต่อมหาวิทยาลยั จะตอ้งชาํระหน้ีสินใหห้มด

ส้ินเสียก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 

4                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 

                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ               

3 คร้ัง คือ เม่ือส้ินภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 

                           21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศให้

ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 

เดือน มิฉะนั้น จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 

4                ขอ้ 22. การใหอ้นุปริญญานกัศึกษาอาจยื่นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เม่ือไดเ้รียนครบ

หลกัสูตรและเง่ือนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 
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4                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 

                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะและ

ขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึงได้

หน่วยกิตสะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

4               ขอ้ 24. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีพิเศษใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจสั่งและ

ปฏิบติัการตามท่ีเห็นสมควร 

 

4                                                      ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

                                                                      (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

4                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

4ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
4(ฉบับที ่2) 

4พ.ศ. 2552 

________________ 
 

4โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 
4อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
4ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 
4ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
4ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความใน 3.2 ของขอ้ 3 และขอ้ 6 และความใน 13.4 ของขอ้ 13 และขอ้ 

14 และความใน 20.1 ของขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
4 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548” 
4 “ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
4  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
4  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะ

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
4  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมี

ความประพฤติเส่ือมเสีย 
4  6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 
4 “13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 

22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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4 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 
4 สําหรับผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือ

เอกสารท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

4 “ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 
4 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 

4 ปี ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 ปี 
4 การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณ

เป็นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค

การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 
4 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ แต่

ผลของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็น

อนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้
4 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นักศึกษาท่ีสมัครกลับเข้าเป็น

นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัร

จะตอ้งชาํระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้นกัศึกษาใชสิ้ทธ์ิซํ้ าซ้อน

กบัการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 
 “20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอช่ือให้

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได้  สําหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

จะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวน

หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 4 ปี ไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี 

และไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ4ปริญญาตรีใน

สาขาวชิานั้นไดเ้ช่นกนั 
4 สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนตามข้อ 8 และผูท่ี้ได้รับ

ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 

ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้

ศึกษากาํหนดจึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 
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4 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรท่ีคณะท่ี

สังกดั และมายืน่คาํขอรับปริญญาตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ท่ีสาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบ

ประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 
 
4ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
4  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 
 

4ลงนาม      4  
 

                                                (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
4                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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