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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in French
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (French)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (French)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
 ความร่ วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ คือ .........................................................................
 ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ..............................................................................................................
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ........................... ปี การศึกษา .................................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่ 5.3
ครั้งที่ 21 /2555 เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 7/2555
วาระที่ 4.20 เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ......................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.2 ครู สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับโรงเรี ยน
8.3 ผูส้ อนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันเอกชน
8.4 ล่ามและนักแปล
8.5 มัคคุเทศก์
8.6 พนักงานบริ ษทั เอกชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
8.7 เจ้าหน้าที่ประจําสถานทูตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาหลัก
8.8 หน่วยงาน กองกรม ของกระทรวงต่างๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
8.9 อาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักธุ รกิจ เป็ นต้น
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9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
(นาย/นาง/ ทางวิชาการ
นางสาว)
(ผศ./รศ./ศ.)
นายเดมีย ์
ผูช้ ่วย
ระเบียบโลก ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
DEA

Maîtrise

Licence

ศศ.บ.
2.

3.

นางจิณห์นิภา อาจารย์
ทาสุคนธ์

นายสิ ริชยั
โชคชัย
สัมฤทธิ์

อาจารย์

Maîtrise

สาขาวิชา
Sciences du
Langage
(Sociolinguistique
et Didactique des
Langues et FLE)
Sciences du
Langage
option
Linguistique
Sciences du
Langage –
Mention FLE
ภาษาฝรั่งเศส

ศศ.บ.

Sciences du
Langage
Sciences du
Langage
ภาษาฝรั่งเศส

อ.ม.
อ.บ.

ยุโรปศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส

Licence

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

Université
Grenoble III

France

2004

Université de
Montpellier III

France

1997

Université de
Montpellier III

France

1996

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
Université
Paris III
Université
Paris V
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2536

France

1993

France

1992

ไทย

2531

ไทย
ไทย

2546
2538

สถานศึกษา
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมากและ
วิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
โดยจะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสามารถปรับตัวเข้ากับงานที่จะ
เกิ ดขึ้นใหม่ ตลอดชี วิต รวมทั้ง สร้ า งองค์ค วามรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศในยุค โลกาภิ ว ตั น์ โดยในปั จ จุ บ ันทุ ก ประเทศทัว่ โลกต่ า งมี แ ผนพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ สั ม พันธ์ ก ับ
การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุ รกิ จ การท่องเที่ยว และการค้าหลายประเภท ต้องอาศัย
ภาษาต่า งประเทศเป็ นหลัก ซึ่ งภาษาฝรั่ ง เศสนับ เป็ นภาษาสํา คัญที่ มี บ ทบาทอย่า งสู ง ในทวีป ยุโรปทางด้า น
เศรษฐกิ จ การเมืองและเทคโนโลยีอนั ทันสมัยหลายรู ปแบบ นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสู ตรยังสอดคล้องกับ
นโยบายการเพิ่ ม ศัก ยภาพของอาเซี ย นเพื่อแข่ง ขันกับ ภูมิ ภาคอื่ น ในรู ป ของการรวมกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น
ภายในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒ นธรรมดัง กล่ า ว หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
ภาษาต่างประเทศและปรับแผนการพัฒนาความรู ้ดา้ นภาษาฝรั่งเศสให้สอดคล้องกัน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลัก สู ต รคํา นึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรม โดยสภาพสั ง คมและ
วัฒนธรรม ของผูค้ นทั้งซี กโลกตะวันตกและตะวันออกนั้นมีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อเนื่ อง ภาษาฝรั่ งเศสมี
บทบาทสําคัญในสหภาพยุโรป ซึ่ งปั จจุบนั เกิดกระแสความนิ ยมบริ โภคสิ นค้าเชิงอนุรักษ์และสิ นค้าสุ ขภาพ เช่น
ธุ รกิจสปา นวดแผนไทย พืชสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จึงทําให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ของไทยและนํามาสร้ างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ จได้ ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสู ตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อเปิ ดโลกทัศน์และยกระดับคุ ณภาพของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้โดยเฉพาะในระดับ
อาเซี ยนและในระดับนานาชาติ
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12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสู ตรจําเป็ นต้องพัฒนาในเชิงรุ กที่
มี ศกั ยภาพ และสามารถปรับเปลี่ ย นได้ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรั บการแข่ งขันทางธุ รกิ จการค้า
การลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการรองรับนโยบายของประชาคมอาเซี ยนปี พ.ศ. 2558
โดยผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ภาษาฝรั่งเศสให้มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ และมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการกับงานในหน้าที่ รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของความได้เปรี ยบ
และเสี ย เปรี ย บในการใช้ภ าษา เพื่ อ เปิ ดตลาดเสรี ท างการค้า ในอนาคต โดยต้อ งปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมื อ อาชี พ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายในประเทศและสถานการณ์ ข องประชาคมโลก รวมทั้ง ยุค สมัย ที่
เปลี่ ยนไปในการเตรี ยมความพร้ อมสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 มีผลทําให้มหาวิทยาลัยต้อง
ทบทวนหลัก สู ตรเดิ ม และปรั บ เปลี่ ย นแนวทางในการจัดการศึ ก ษาให้ส อดคล้องกับ ความเปลี่ ย นแปลงจาก
สถานการณ์ดงั กล่าว โดยพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และสอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริ งของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก และต้องสอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธานและ
ความเป็ นมหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง โดยการจัด หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื่ อ ผูเ้ รี ย นจํา นวนมาก มี ค วาม
หลากหลายของหลักสู ตร เพื่อผูเ้ รี ยนหลากหลายอาชีพที่อยูใ่ นวัย และฐานะต่าง ๆ กัน มีสภาพทางสังคมต่างกัน
และให้การดําเนิ นการของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนมีการจัดการที่ยืดหยุ่นแต่มีความหลากหลาย มุ่งเน้น
การกระจายโอกาส เพื่อกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอปรด้วยความรู้คู่คุณธรรมและ
มีจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาและรับใช้สังคมทุกระดับชั้นต่อไป
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
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 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
่ ทีต่ ้ องมาเรียน

FRE 2201 (FR 221) การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3 หน่วยกิต
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3 หน่วยกิต
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3 หน่วยกิต
FRE 3203 (FR 321) การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3 หน่วยกิต
FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 1
3 หน่วยกิต
FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 2
3 หน่วยกิต
FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3 หน่วยกิต
FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3 หน่วยกิต
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึ กษาหารื อระหว่างผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
เพื่อให้ได้เนื้ อหาความรู ้และทักษะภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนวัฒนธรรมฝรั่งเศสตาม
ความต้องการของหลักสู ตร
13.3.2 สํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผูใ้ ช้บณั ฑิตร่ วมกันกับผูส้ อนรายวิชาที่สอน
โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้และทักษะเป็ น
ระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งรายวิชา
หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศส ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส สร้างความเข้าใจต่อสังคมและโลกปั จจุบนั สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและดํารงตนให้
เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมุ่งหมายให้นกั ศึกษามีความรู ้ภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส เป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุ ษย์และโลกปั จจุบนั สามารถนําไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งดํารงตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และได้เปิ ดกระบวนวิชาใหม่ๆ เพิ่ม รวมทั้งได้ปรับปรุ งโครงสร้างหลักสู ตรศิลปศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมา 2 ครั้งแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะมนุ ษยศาสตร์ ได้พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุ งโครงสร้ างหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตของคณะฯ ทุกสาขาวิชาอีกครั้ง โดยปรับลดจํานวนหน่ วยกิ ต
วิชาศึกษาทัว่ ไปลงและเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้และฝึ กฝนทักษะให้เกิด
ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ เ รี ย นเป็ นวิช าเอกมากขึ้ น อัน จะเพิ่ ม โอกาสในการทํา งานของนัก ศึ ก ษาและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานซึ่ งต้องการบัณฑิ ตที่ มีความรู้ ความชํานาญในสาขาวิช าเอกนั้น ๆ
สามารถประกอบอาชี พได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และดํารงชี วิตให้ก่อเกิ ดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ครั้นต่อมาได้มีการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน จึงเป็ นเหตุให้มีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) เพื่อให้การโอนย้ายสถานศึกษาภายในประเทศกลุ่มอาเซี ยนอยู่ภายในกรอบมาตรฐานเดียวกัน อันเป็ น
เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้ ดังนั้นสาขาวิชาจึงได้พิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมกระบวนวิชาในหลักสู ตรให้มีความทันสมัย มีเนื้อหา
สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคมปั จจุบนั ตรงตามปรัชญา ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้มีความรู ้ภาษาฝรั่งเศสในหมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
เฉพาะด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรมฝรั่งเศส
1.4.2 เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้มีความรู ้และทักษะในการใช้ภาษาได้ดีเพียงพอที่จะออกไปประกอบ
อาชีพและรับใช้สังคมในภาครัฐและเอกชน
1.4.3 เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้มีพ้ืนฐานเพียงพอในการศึกษาหาความรู ้ในระดับสู งขึ้นไป เพื่อเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน และเพื่อแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมให้ทนั ต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
1.4.4 เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมี
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
พื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย - รายงานผลการประเมิน
และเป็ นหลักสู ตรที่มีรูปแบบสอดคล้อง หลักสู ตร
กับหลักสู ตรสากล
- หลักสู ตรที่ปรับปรุ งแล้ว
- ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุ รกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ์
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ
- ศึกษาจากข้อมูลและผลการวิจยั
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ้ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- การประเมินผลหลักสู ตรจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก
- สัมมนาเรื่ อง “ผูป้ ระกอบการ
ต้องการบัณฑิตแบบใด”
เพื่อให้ได้ ข้อมูลมาปรับปรุ ง
หลักสู ตร
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยนการ
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
การสอนและบริ การวิชาการ
สอนให้ทาํ งานบริ การวิชาการแก่
อาจารย์ในหลักสู ตร
ให้มีประสบการณ์จากการนํา องค์กรภายนอก
- รายละเอียดของรายวิชาที่มีการ
ความรู ้ไปปฏิบตั ิงานจริ ง
- วิเคราะห์รายละเอียดเนื้ อหาของรายวิชา ปรับปรุ งแล้ว
- รายงานการใช้สื่อการสอนที่
ปรับปรุ งแผนการสอน สื่ อที่ใช้ใน
ทันสมัย และเหมาะสมกับ
การเรี ยน การสอน และปรับปรุ ง
รายวิชานั้น ๆ
วิธีการประเมินผล
- การฝึ กอบรมในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การวัดผล
4. ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยน
สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการเพิ่มพูน
- จํานวนอาจารย์ที่ได้เพิ่มพูน
การสอน ใช้สื่อและวิธี
ความรู ้และประสบการณ์ โดยให้เข้าศึกษา
ความรู ้และเลื่อนตําแหน่งทาง
การสอนที่มีคุณภาพและ
ดูงาน ประชุมอบรมสัมมนาทั้งใน
วิชาการ
เหมาะสมตรงเป้ าหมายของ ระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนโดย - จํานวนครั้งในการฝึ กอบรม
หลักสู ตร
การหาแหล่งเงินอุดหนุนวิจยั สนับสนุน
และ ทําวิจยั
เครื่ องมือวิจยั และการตีพิมพ์งานวิจยั เพื่อ - จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ท้ งั
เผยแพร่ ต่อนักวิชาการและสาธารณชน
ในระดับชาติและนานาชาติใน
แต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

 ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
 ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และ
ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการบังคับเข้าชั้น
เรี ยนและนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
นัก ศึ ก ษาที่ จะเข้า รั บ การศึ ก ษาควรมีค วามรู้ พ้ื นฐานทางภาษา กรณี ที่ นักศึ ก ษาจํา เป็ นต้องปรั บ
พื้นฐาน ให้จดั อบรมก่อนเริ่ มภาคการศึกษาแรก ดังนี้
2.4.1 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสในระหว่างปี การศึกษา
2555– 2559
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชั้ นปี ที่
2555
2556
2557
2558
2559
110
120
130
140
100
ชั้ นปี ที่ 1
80
100
110
120
ชั้ นปี ที่ 2
70
90
90
ชั้ นปี ที่ 3
60
70
ชั้ นปี ที่ 4
รวม
100
190
290
390
420
นักศึกษาทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จ
60
70
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้ อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการ
จํานวนเงิน
งบประมาณ
2555
2556
2557
ค่าตอบแทน
600,000
630,000
660,000
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
40,000
ค่าครุ ภณั ฑ์
50,000
100,000
100,000
710,000
790,000
820,000
รวม

2558
690,000
20,000
40,000
100,000
850,000

2559
720,000
20,000
40,000
100,000
880,000

2.6.2 ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)………..
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
(2) วิชาเอก
63
(3) วิชาโท
24
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
15
รวม
144

144 หน่วยกิต
จํานวนร้อยละ
29.17
43.75
16.67
10.41
100

รายวิชาในหมวดต่ าง ๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and
Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ ก) หรื อ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต
INT 1005 (IT 105)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
3
STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยกิต
ARG 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 (BI 103)
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 (CM 103)
เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 (GY 103)
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
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MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไปได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1
2
MSA 1003 (MU 103) ดนตรี วจิ กั ษณ์
กระบวนวิชา
2
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1
3
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก กระบวนวิชา
3
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 (IS 101)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS / HED …… พลศึกษา
2
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐาน
ได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
GAS 2601 (GS 251) กรี ฑา 1
2
GAS 2611 (GS 241) ว่ายนํ้า 1
2
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1
2
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1
2
GAS 2721 (GS 291) วอลเลย์บอล 1
2
GAS 2801 (SS 237) การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2
GAS 2802 (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด
2
GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเข้าจังหวะ
2
GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ
2
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1
2
GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้ องกันตัว
2
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน
2
GAS 4804 (GS 440) โยคะ
2
HED 1101(HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
2
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3) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
3
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
1 กระบวนวิชา
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทัว่ ไป
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4) กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ต้องเรี ยน
FRE 1001 (FR101)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3
FRE 1002 (FR102)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3
FRE 2001 (FR201)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3
FRE 2002 (FR202)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3
5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการภาษาไทย
3
THA 1002 (TH 102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3
(2) หมวดวิชาเอก
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิต รวม
63
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
36
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก
27
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต ได้ แก่
หน่ วยกิต
FRE 2101 (FR 213 ) การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3
FRE 2201 (FR221) การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3
FRE 2501 (FR233) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3
FRE 2701 (FR251) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1 3
FRE 3001 (FR301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FRE 3002 (FR302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3
FRE 3203 (FR321) การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3102 (FR341) ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3105 (FR344) การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 1
3
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FRE 4002 (FR402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 2
3
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3
2.2 วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต ได้ แก่
หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลือกสายวิชาดังนี้
1. สายภาษาฝรั่ งเศสทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวด
วิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสู ตรดังนี้
1) ทักษะภาษาฝรั่งเศส
(FRE X0XX) วิชาบังคับพื้นฐานทางภาษา
(FRE X1XX) วิชาทักษะการฟังและการพูด
(FRE X2XX) วิชาทักษะการอ่านและการเขียน
(FRE X3XX) วิชาการแปล
2) ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (FRE X4XX)
3) วรรณคดีฝรั่งเศส
(FRE X5XX)
4) อารยธรรมฝรั่งเศส
(FRE X7XX)
5) ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส (FRE X9XX)
โดยจะเลื อ กจากหมวดเดี ย วกั น หรื อหลายหมวดรวมกั น ก็ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
27 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไปไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. สายภาษาฝรั่ งเศสเฉพาะด้ าน นักศึกษาจะต้องเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าโทสาขาใดสาขาหนึ่ ง ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ ไ ม่ ซ้ ํา กับ วิช าเอก
หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุ ษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะ
นั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่ วยกิตให้เป็ นสิ ทธิ
ของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโท
ของคณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่น ๆ ในการเรี ยนวิชาโทใด ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องนั้น
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(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1) นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2) RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperative Education)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิ ต
แทนหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
(2) หลักสู ตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
โครงสร้าง/จํานวนหน่วยกิต รวม
24
หน่วยกิต
2.1 วิชาโทบังคับ
12
หน่วยกิต
2.2 วิชาโทเลือก
12
หน่วยกิต
รายละเอียดของหลักสู ตรวิชาโท
2.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เรี ยน 4 กระบวน
วิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 1001(FR101) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3
FRE 1002 (FR102) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3
FRE 2001 (FR201) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3
FRE 2002 (FR202) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3
ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เรี ยน 4 กระบวน
วิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 3001(FR301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FRE 3002 (FR302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3
FRE 4001 (FR401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 1
3
FRE 4002 (FR402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 2
3
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2.2 วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กกระบวนวิ ช าใด ๆ ก็ ไ ด้ ข องสาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสที่ ไ ม่ ใ ช่
วิชาโทบังคับ แต่ท้ งั นี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาใน
ระดับ 3000-4999 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา (อยูใ่ นภาคผนวก ก)
เลข 0 หมายถึง หมวดพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
เลข 1 หมายถึง หมวดทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านการฟังและการพูด
เลข 2 หมายถึง หมวดทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่านและการเขียน
เลข 3 หมายถึง หมวดภาษาฝรั่งเศสด้านการแปล
เลข 4 หมายถึง หมวดภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
เลข 5 หมายถึง หมวดวรรณคดีฝรั่งเศส
เลข 7 หมายถึง หมวดอารยธรรมฝรั่งเศส
เลข 9 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FRE 1001 (FR 101)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
FRE 1002 (FR102)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
FRE 2001 (FR201)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
FRE 2002 (FR202)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
FRE 2101 (FR213)
การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
FRE 2201 (FR221)
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
FRE 2202 (FR222)
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
FRE 3001 (FR301)
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
FRE 3002 (FR302)
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
FRE 3301 (FR316, FR411) การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
FRE 3302 (FR317, FR412) การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
FRE 3203 (FR321)
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3204 (FR322)
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
FRE 3205 (FR323)
การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส
FRE 3102 (FR341)
ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3103 (FR342)
ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2

(FRE X0XX)
(FRE X1XX)
(FRE X2XX)
(FRE X3XX)
(FRE X4XX)
(FRE X5XX)
(FRE X7XX)
(FRE X9XX)
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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FRE 3104 (FR343)
การฟังและการเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
FRE 3105 (FR314,FR344) การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3106 (FR 345.FR315)การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
FRE 4001 (FR401)
ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 1
FRE 4002 (FR402)
ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 2
FRE 4303 (FR413)
การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3

2. หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
หน่ วยกิต
FRE 3401 (FR373)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3
FRE 3402 (FR374)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
3
3
FRE 3403 (FR375)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม
3
FRE 3404 (FR 376)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรสายการบิน
3
FRE 3405 (FR377)
ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
3
FRE 3406 (FR378)
ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
3
FRE 3407 (FR379)
ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
3
FRE 3408 (FR381)
ภาษาฝรั่งเศสด้านธุ รกิจ
3
FRE 3409 (FR393)
ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3
FRE 4410 (FR471)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
FRE 4411 (FR472)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3
FRE 4412 (FR475)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านสุ ขภาพและ
การแพทย์
3
FRE 4413 (FR481)
ภาษาฝรั่งเศสด้านการค้าระหว่างประเทศ
3
FRE 4414 (FR483)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านการเงินและ
การธนาคาร
FRE 4415 (FR485)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
3
3. หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส
หน่ วยกิต
FRE 2501 (FR233)
ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3
FRE 2502 (FR234)
ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสร่ วมสมัย
3
3
FRE 2503 (FR235)
ปริ ทรรศน์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
3
FRE 2504 (FR 236)
ปริ ทรรศน์วรรณกรรมร่ วมสมัยของ
นักเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
3
FRE 3505 (FR331)
การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น
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FRE 3506 (FR332)
FRE 3507 (FR333)
FRE 3508 (FR334)
FRE 3509 (FR335)
FRE 3510 (FR337)
FRE 3511 (FR338)
FRE 3512 (FR339)
FRE 4513 (FR431)
FRE 4514 (FR432)
FRE 4515 (FR433)
FRE 4516 (FR434)
FRE 4517 (FR435)
FRE 4518 (FR436)
FRE 4519 (FR437)

หน่ วยกิต
วรรณคดีพ้ืนบ้านฝรั่งเศส
3
วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก
3
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
3
วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก
3
วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
3
วรรณกรรมฝรั่งเศสสําหรับเยาวชน
3
โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส
3
วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
3
บทละครฝรั่งเศส
3
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 3
นวนิยายฝรั่งเศส
3
วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
3
และครั้งที่ 2
เรื่ องสั้นฝรั่งเศส
3
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3

4. หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
หน่ วยกิต
FRE 2701 (FR251)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
3
ฝรั่งเศส 1
3
FRE 2702 (FR252)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
ฝรั่งเศส 2
3
FRE 2703 (FR254)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ในประเทศฝรั่งเศส
3
FRE 2704 (FR255)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในชีวิตและสังคมฝรั่งเศส
3
FRE 3705 (FR353)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
3
FRE 3706 (FR357)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทวั่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวใน
3
ประเทศฝรั่งเศส
FRE 3707 (FR358)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับดนตรี และเพลง
3
ฝรั่งเศส
FRE 3708 (FR359)
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ฝรั่งเศส
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* FRE 3715
FRE 4709 (FR451)
FRE 4710 (FR453)
FRE 4711 (FR455)
FRE 4712 (FR456)
FRE 4713 (FR457)
FRE 4714 (FR458)
* FRE 4716

หน่ วยกิต
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย 3
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
3
ฝรั่งเศส
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการสื่ อสารมวลชน
3
ฝรั่งเศส
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
3
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและ
3
วัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภาพยนตร์ ฝรั่งเศส
3
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะโภชนาการ
3
ฝรั่งเศส
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้านประวัติศาสตร์ และ
3
อารยธรรมเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้

5. หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
FRE 2901 (LI260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
FRE 2902 (LI263) ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
FRE 3903 (LI362) การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาฝรั่งเศส
FRE 3904 (LI363) สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
FRE 3905 (LI364) วัจนลีลาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
FRE 4906 (LI461) วิทยาหน่วยคําภาษาฝรั่งเศส
FRE 4907 (LI462) การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศสกับ
ภาษาไทย
FRE 4908 (LI463) อรรถศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
FRE 4909 (LI464) การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศสกับ
ภาษาอังกฤษ
FRE 4910 (LI465) วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
FRE 4911 (LI 466) ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
FRE 4912 (LI467) ปั ญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส
FRE 4913 (LI468) ปั ญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส
FRE 4914 (LI469) ปั ญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3.1.5 แผนการศึกษา
1. สายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป
HIS 1001
HIS 1002
LIS 1001
PHI 1003
RAM 1000
SOC 1003
THA 1001
FRE 1001

FRE 2001
FRE 2101
FRE 2501
FRE 2901
................
…………

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3 ART 1003 ศิลปะวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 วิชา
2
อารยธรรมตะวันออก 1 วิชา
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการ
2 ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป เลือก
ค้นคว้า
เรี ยน 3
ปรัชญาเบื้องต้น
3 PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
1 วิชา
ความรู ้คู่คุณธรรม
(3) POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3 THA1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3 ……
คณิ ตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
3
……
พลศึกษา
2
FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3
การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3
ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป 3
ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3
วิชาในหมวด FRE และ/หรื อหมวด
3
ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
3
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

FRE 3001
FRE 3203
…….........
………….

หน่ วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
วิชาในหมวด FRE และ/หรื อ หมวด 6
ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส 2 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา
6
รวม 18 หน่วยกิต

หน่ วยกิต
3
3
3

FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
ฝรั่งเศส 1
................ วิชาในหมวด FRE และ/หรื อ หมวด
6
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส 2 กระบวนวิชา
................ วิชาโท 1 กระบวนวิชา
3
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
FRE 3002 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
……….. วิชาในหมวด FRE และ/หรื อ หมวด
ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส 2 กระบวนวิชา
……….. วิชาโท 2 กระบวนวิชา

หน่ วยกิต
3
3
6
6
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1

หน่ วยกิต
3

FRE 4001 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3
……....... วิชาในหมวด FRE และ/หรื อหมวด
6
ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส 2 กระบวนวิชา
………… วิชาโท 2 กระบวนวิชา
6
รวม 18 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
FRE 4002
…………

ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา
หรือ
RAM 3000 สหกิจศึกษา
และเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา

หน่ วยกิต
3
15
9
6
รวม 18 หน่วยกิต

2. สายภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนสายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนสายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
FRE 2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3 FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3 FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป 3 FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
3
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3
ฝรั่งเศส 1
………… วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน 3 ………… วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
6
1 กระบวนวิชา
2 กระบวนวิชา
…….…… วิชาโท 1 กระบวนวิชา
3 ………… วิชาโท 1 กระบวนวิชา
3
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

หน่ วยกิต
FRE 3001 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
………… วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน 6
2 กระบวนวิชา
………… วิชาโท 2 กระบวนวิชา
6
รวม 18 หน่วยกิต

หน่ วยกิต
3
3
6

FRE 3002 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรัง่ เศส 1
………… วิชา ในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
2 กระบวนวิชา
………… วิชาโท 2 กระบวนวิชา
6
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3 FRE 4002
(FR 314, FR 344)
…………
FRE 4001 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3
…….…… วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน 6 RAM 3000
2 กระบวนวิชา
………… วิชาโท 2 กระบวนวิชา
6
รวม 18 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
3
15

ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา
หรือ
สหกิจศึกษา
และเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา

9
6
รวม 18 หน่วยกิต

3.16 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางนงนภัส
ตาปสนันทน์

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Doctorat de
3e cycle
DEA
Maîtrise ès
Lettres

2.

นายเดมีย ์
ระเบียบโลก

สาขาวิชา
Etudes Extrêmeorientales
Etudes Extrêmeorientales
Histoire et Méthode
de la Critique
Littéraire

อ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)
ผูช้ ่วย
DEA
Sciences du
ศาสตราจารย์
Langage
(Sociolinguistique
et Didactique des
Langues et FLE)
Maîtrise
Sciences du
Langage option
Linguistique
Licence
Sciences du
Langage –
Mention FLE
ศศ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Université Paris VII

France

1982

Université Paris VII

France

1980

Université de
Franche Comté Besançon

France

1974

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2514

Université
Grenoble III

France

2004

Université de
Montpellier III

France

1997

Université de
Montpellier III

France

1996

ไทย

2536

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลําดับ
ที่
3.

4.

5.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางสาว
อลิศรา
กลับเจริ ญ

นายสิ ริชยั
โชคชัยสัมฤทธิ์

1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

นางสาว
อรุ ณทวดี
พัฒนิบูลย์

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Université Paris VIII

France

1980

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
Université Paris III

ไทย

2520

France

1993

Université Paris V

France

1992

ศศ.บ.

Enseignement de
Lettres Modernes
ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส
Sciences du
Langage
Sciences du
Langage
ภาษาฝรั่งเศส

ไทย

2531

อ.ม.

ยุโรปศึกษา

ไทย

2546

อ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

ไทย

2538

ศศ.บ.

นางจิณห์นิภา อาจารย์
ทาสุคนธ์

3.3 อาจารย์ ประจํา
ลําดับที่

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
การศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
อาจารย์
Maîtrise

อาจารย์

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

Maîtrise
Licence

คุณวุฒิ
การศึกษา

รอง
Maîtrise ès Littérature
ศาสตราจารย์ Lettres
Comparée
อ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส
Diplôme
Certificat

2.

นางนงนภัส
ตาปสนันทน์

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย์

Doctorat de
3e cycle
DEA
Maîtrise ès
Lettres
อ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)

Didactique des
Langues
Linguistique
Etudes Extrêmeorientales
Etudes Extrêmeorientales
Histoire et Méthode
de la Critique
Littéraire

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Université de Dijon

France

1972

ไทย

2512

France

1979

France

1979

Université Paris VII

France

1982

Université Paris VII

France

1980

Université de
Franche Comté Besançon

France

1974

ไทย

2514

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Université
Paris III
Université
Paris III

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ลําดับที่

3.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

นางสาวอุษา
กรทับทิม

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิ
การศึกษา

รอง
Ph.D.
ศาสตราจารย์
Maîtrise
Libre

อ.บ.

(เกียรตินิยม
อันดับสอง)

4.

นางสาว
สุธาวดี
หนุนภักดี

ผูช้ ่วย
Docteur de
ศาสตราจารย์ l’Ecole des
Hautes
Etudes en
Sciences
Sociales
Maîtrise ès
Lettres
Diplôme

อ.บ.
5.

นางสาว
อรพิน
กําปั่ นทอง

ผูช้ ่วย
Doctorat
ศาสตราจารย์

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Comparative
Literature
Linguistique et
Enseignement du
Français à
l’étranger
ภาษาฝรั่งเศส

University of
Ioannina
Université Paul
Valéry

Greece

1980

France

1974

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

1971

Ethnologie

Université
Paris IV

France

1993

Littérature
Comparée
Langue et
Civilisation
Françaises
ภาษาฝรั่งเศส

Université
Paris IV
Université
Paris IV

France

1975

สาขาวิชา

Maîtrise

Sciences du
Langage :
Linguistique et
Didactique des
Langues
Sciences du
Langage :
Linguistique et
Didactique des
Langues
Linguistique

ศศ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

DEA

France

1973

ไทย

2515

France

1993

Université Grenoble
III

France

1988

Université Grenoble
III

France

1979

ไทย

2520

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Université Grenoble
III

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลําดับที่

6.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

นายเดมีย ์
ระเบียบโลก

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิ
การศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Université
Grenoble III

France

2004

Université de
Montpellier III

France

1997

Université de
Montpellier III

France

1996

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
France

2536
1980

ไทย

2520

France
France

1993
1992

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ไทย

2531

Docteur de Traductologie
l’Université
de la
Sorbonne
Nouvelle
M.A.
French
อ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)

Université Paris III

France

2000

Queen’s University
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Canada
ไทย

1991
2532

อ.ม.

ยุโรปศึกษา

ไทย

2003

อ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

1995

ผูช้ ่วย
DEA
ศาสตราจารย์

Maîtrise

Licence

7.

8.

นางสาวอลิศรา อาจารย์
กลับเจริ ญ

นางจิณห์นิภา
ทาสุคนธ์

อาจารย์

ศศ.บ.
Maîtrise
ศศ.บ.
Maîtrise
Licence

ศศ.บ.
9.

10.

นางสาวศศิ
อินทโกสุม

นายสิ ริชยั
โชคชัย
สัมฤทธิ์

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

Sciences du
Langage
(Sociolinguistique
et Didactique des
Langues et FLE)
Sciences du
Langage option
Linguistique
Sciences du
Langage –
Mention FLE
ภาษาฝรั่งเศส
Enseignement de
Lettres Modernes
ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส
Sciences du
Langage
Sciences du
Langage
ภาษาฝรั่งเศส

สถานศึกษา

Université
Paris VIII
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
Université Paris III
Université Paris V
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ลําดับที่

11.

12.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

Mr. Olivier
GUITTON

Mr. Antoine
CARQUIN

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

Maîtrise
Licence
Licence

Histoire
Histoire
Linguistique
Baccalauréat Lettres
Master I
Sciences du
langage
DEA
Sociologie
DEUG

Philosophie

สถานศึกษา
Université Grenoble III
Université Grenoble III
Université Grenoble III
Grenoble

Université
Montpellier III
Université
Montpellier III
Université de Nantes

3.4 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี
4. องค์ ประกอบที่เกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไมมี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

France
France
France
France
France

1982
1981
1987
1978
2004

France

2001

France

1998
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ในการสอน มีการสอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้ านบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา อาทิ การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสและวัย
มารยาททางสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอื่น
การสื่ อสารโดยใช้ภาษา นํ้าเสี ยงและท่าทางที่ดีมีมารยาท
และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ด้ านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ัยในตนเอง

มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาได้ทาํ งานทั้งในระดับบุคคลเพื่อ
แสดงวินยั และความรับผิดชอบต่อตนเอง และทํารายงาน
กลุ่มที่เป็ นทั้งหัวหน้ากลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึ กการเป็ นผูน้ าํ
ที่รับผิดชอบและมีความสามารถ และเป็ นผูต้ ามที่ดีและมี
วินยั เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกลุ่ม การเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ร่วมอภิปราย ซักถาม ตอบข้อซักถามและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อแสดงความเข้าใจและความมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนการสอน

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ

ให้ความรู ้และสอดแทรกกฎ เกณฑ์ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนื้ อหานั้นๆ เพื่อให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะประกอบ
อาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
(4) บทบาทสมมติ
2.1.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
(2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้มาทํารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(4) ประเมินผลการทํารายงานที่มอบหมายความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาสาขาวิชา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่ องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการในสาขาวิชาการ/วิชาชี พ รวมทั้งการ
นําไปประยุกต์ใช้
(4) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในวิชาอย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่บรรยายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
การอภิปรายกลุ่ม การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษาและมอบหมาย
ให้คน้ คว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอการศึกษาโดยใช้ปัญหาและ
โครงงาน ประยุกต์ทางปฏิบตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
2.2.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี
(2) ประเมินจากการนําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
นัก ศึ ก ษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิช าชี พ ได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่ อจบ
การศึ ก ษาแล้ว ดังนั้นนัก ศึก ษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และความรู้ เกี่ ย วกับสาขาวิชา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึก ษาคิดหาเหตุผล เข้า ใจที่ม าและ
สาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้อง
มีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปั ญหา
(3) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถตีความและประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษาและฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน การอ่าน
และการฟัง
(2) การมอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
(3) อภิปรายกลุ่ม
(4) วิเคราะห์กรณี ศึกษาและนําเสนอ
2.3.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบปลายภาค
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2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน คนที่มาจากสถาบัน
อื่ น ๆ ตลอดจนคนที่ ม าจากต่ า งวัฒ นธรรม ความสามารถที่ จ ะปรั บ ตัว ให้เข้า กับ กลุ่ ม คนต่ า ง ๆ เป็ น
สิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นกั ศึกษา
ระหว่างที่สอนวิชา
(1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
(2) พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม ทํางานเป็ นกลุ่ม
(3) พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
ตามกําหนดเวลา
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
(3) การนําเสนอรายงาน
2.4.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาํ หนด
(2) รายงานที่นาํ เสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
(3) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน การอ่านและการฟัง
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึ งแหล่ งข้อมูล และคัดเลื อกข้อมูลได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทํารายงาน
(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) การทํารายงานและนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
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(2) การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
(3) ทดสอบทักษะในการสื่ อสาร
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping) (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)

1

(Curriculum mapping)

หน้า 32 อยูใ่ นไฟล์ Excel
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ
การให้คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
ให้กาํ หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะต้อ งทํา ความเข้า ใจตรงกัน ทั้ง สถาบัน และนํา ไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิช าควรให้นัก ศึ ก ษาประเมิ นการเรี ย นการสอนในระดับ รายวิช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิ ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการ
การเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่ วยงาน
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ง านทํา ของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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(5) การประเมินจากบัณฑิ ตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ วิจยั ในแนวคอมพิวเตอร์ ศึกษาเป็ น
อันดับแรก การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.1 จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียด
ของหลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธี
การประเมินผลของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ วิจยั ในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
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(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
(1) การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาความรู้ แ ละ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
ในการบริ ห ารหลัก สู ตร จะมี ค ณะกรรมการประจํา หลัก สู ตร อันประกอบด้วยรองคณบดี ฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสู ตร หรื อหัวหน้าภาค และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็ น
ผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและ
อาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์
และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ใน
การสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ๆ ทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เกิดความใฝ่ รู ้
มีแนวทางการเรี ยนที่
สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ
ที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ

การดําเนินการ
1.จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ในระดับสากลหรื อระดับชาติ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 3 ปี
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนว
ทางการเรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้นกั ศึกษา
ได้ศึกษาความรู ้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู้ และหรื อ
ผูช้ ่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่าํ
กว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
หลายปี มีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ
ในทางวิชาการและ/หรื เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสหรื อใน
ด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้ไปดู
งานในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอก
อย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
-หลักสู ตรสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานวิชาการด้านภาษา
และวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส
- หลักสู ตรมีความทันสมัยและมี
การปรับปรุ งสมํ่าเสมอ
- จํานวนวิชาเรี ยนที่มีภาคปฏิบตั ิ
และวิชาเรี ยนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรม ของอาจารย์
- จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
-ผลการประเมินการเรี ยน
การสอนอาจารย์ผสู้ อน และ
การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้
โดยนักศึกษา
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 2 ปี
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทุก ๆ 4 ปี
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาทุก ๆ 2 ปี
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1.2 การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
1.2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้ ง บประมาณของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละของมหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง คณะจัด สรร
งบประมาณประจํา ปี ทั้ง งบประมาณแผ่น ดิ น และเงิ น รายได้เ พื่ อ จัด ซื้ อ ตํา รา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
1.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่
มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
1.2.2.1 อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
1.2.2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
1.2.2.3 แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุ ษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อ
หนังสื อ ตําราและวารสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมี ห้องสมุ ดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้อ งจัด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมัล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการสอน
หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและคณาจารย์
การประเมิ นความเพีย งพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้า ที่ประจําห้องสมุ ดของคณะ ซึ่ งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ
ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว
ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรี ยน
1. จัดให้มีห้องเรี ยนมัลติมีเดีย ที่มีความ
- รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวนเครื่ องมือ
ห้องปฏิบตั ิการ ระบบ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชัว่ โมงการ
เครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
ในการสอน การบันทึกเพื่อเตรี ยม
ใช้งานห้องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือ
การทดลอง ทรัพยากร สื่ อ
จัดสร้างสื่ อสําหรับการทบทวน
ความเร็ วของระบบเครื อข่ายต่อหัว
และช่องทางการเรี ยนรู ้ ที่
นักศึกษา
การเรี ยน
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุน 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองที่มี
- สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา และสื่ อ
ทั้งการศึกษาในห้องเรี ยน
เครื่ องมือทันสมัยและเป็ นเครื่ องมือ
ดิจิทลั ที่มีให้บริ การ และสถิติ
นอกห้องเรี ยน และเพื่อการ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นกั ศึกษา
การใช้งานหนังสื อตํารา สื่ อดิจิทลั
เรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง อย่าง
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน - ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
เพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
ต่อการให้บริ การทรัพยากรเพื่อการ
เรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิการ
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มี วุฒิก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโทขึ้ นไปในสาขาภาษาและวรรณคดี ฝรั่ ง เศส ภาษาฝรั่ ง เศสเฉพาะด้า น
ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็ นชอบการประเมิ นผลทุ กรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และ
ได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์ประจําหลักสู ตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
1.3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พิเศษ
สํา หรั บอาจารย์พิ เศษถื อว่า มี ค วามสํา คัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ า ยทอดประสบการณ์ ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้น คณะกําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่ งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิ ญ
อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้ง
รายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
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มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
คณาจารย์ที่ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร โดย
ประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มี การกําหนดคุ ณสมบัติบุ คลากรสายสนับสนุ นเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
1.4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สื่ อการสอนได้อย่า งสะดวก ซึ่ ง จํา เป็ นต้องให้มี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ย ม
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ในวิชาที่มีภาคปฏิบตั ิ
1.4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
1.4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
1.5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับ อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิช าการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้คาํ ปรึ กษา (Office
Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการ
จัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
1.5.1.1 มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
1.5.1.2 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้องขอทราบ
ข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาภาษาฝรั่งเศสนั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้านสาขา
ภาษาฝรั่งเศสนั้นมากพอสมควร ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่ องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ใน
การวางแผนการรับนักศึกษา
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
×
×
×
×
×
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2
×
×
×
×
×
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
×
×
×
×
×
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน ×
×
×
×
×
ผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้
ครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
×
×
×
×
×
มคอ. 7 หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล ×
×
×
×
×
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
×
×
×
×
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
×
×
×
×
×
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
×
×
×
×
×
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
×
×
×
×
×
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
×
×
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
×
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10 10 11 12
ตัวบ่งชี้ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
8
8
8
9
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชาและ/หรื อ
การปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งสามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและทีมผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อทีมผูส้ อน
- ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง

รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย

43

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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1. คําอธิบายวิชาและความหมาย
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX)
เป็ นตัวอักษร
สื่ อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรื อหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา
1.1 คําอธิบายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั
และศึ กษาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิ บตั ิและการจัด
การเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social
important and environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้นคุณค่าและ
ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and
style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity.
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชี ววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชี วิต และ
ชีววิทยาสําหรับชีวติ ประจําวัน
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and
biology for everyday life.
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CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(CM 103) (Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิทยาศาสตร์ ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎี ในลักษณะทัว่ ไป และการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไป
ประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ให้ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา
เฉพาะในสาระสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การ
ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับ
สุ ขภาพ การสร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล และ
การฟื้ นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
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 กรี ฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น การทําสนาม
กรี ฑา
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 ว่ายนํ้า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
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)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ น
บาสเกตบอลเบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic
refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสิ นวอลเลย์บอลเบื้องต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning
refereeing.
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GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม คุ ณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical fitness;
developing body conditioning program; evaluation of physical fitness.
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเป็ นผูน้ าํ เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor
game leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรํา
พื้นเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
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)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้ อลอดบ่วง เซปั คตะกร้อ กติกาและการ
เป็ นผูต้ ดั สิ นตะกร้อ โดยเน้นเซปัคตะกร้อ
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)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
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GAS 3801 ศิลปะป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปะป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense; application.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448) (Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิ น และการสอนแบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and
instructing.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to
become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้ นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วิทยา กระบวนการทางธรณี วิทยา แร่ และ หิ น และ
ซากดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the
minerals, rocks and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) (Health Promotion for Life)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย เน้นการปฏิบตั ิและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ และ
ปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล
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 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลัก ษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่ อารยธรรมตะวันตกครอบงํา โลกตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 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 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค
ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทาย
ของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
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 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติค วามเป็ นมาของคอมพิว เตอร์ ระบบเลขฐานต่า งๆ องค์ป ระกอบต่า งๆ ของ
คอมพิว เตอร์ ท้ งั ด้า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์แ วร์ การสื่ อ สารข้อ มูล เครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์
เบื้ อ งต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิ ดในการพัฒนาโปรแกรม และการ
ประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
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 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล
และ
ความสามารถ สิ ท ธิ แ ละการใช้สิ ท ธิ ระยะเวลาแห่ ง สภาพบุ ค คล การกํา หนดตัว บุ ค คล
ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
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 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการ
อ้างอิงในงานวิชาการ
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 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental of Meteorology)
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ย วกับบรรยากาศ รัง สี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่น
และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่ น ความกด
อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบ
ของลมฟ้ าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความรุ นแรง 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 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(MU 103) (Music Appreciation)
ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ความเข้าใจในองค์ป ระกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้ นฐานอันจําเป็ นแก่ ก ารฟั ง ผลงานของนัก
ประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเที ยบดนตรี ชนิ ดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้
เกี่ยวกับดนตรี ไทย
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 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั่ ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์
และสุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
สมัยปั จจุบนั
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 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่ วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่ น
ความร้ อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพื่อการสื่ อสารอะตอมและควอนตัม
การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
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 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิ งสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการ
ใหญ่ๆ ในเรื่ องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ ศึกษา
ประเด็ น สํ า คัญ ๆ ในทางรั ฐ ศาสตร์ อาทิ การพัฒ นาการเมื อ ง การพัฒ นาประชาธิ ป ไตย
แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
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 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรี ยนรู้ ความรู้คิด ความจํา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว 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 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึ ก ษาความคิ ด รวบยอดเชิ ง วิสัย ทัศ น์ ทฤษฎี หลัก การ กระบวนการและยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา
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ความรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีศกั ดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุ ษ ย์ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สํา นึ กนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
ความรู ้ ค วามเข้า ใจในหลัก การทางการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั เป็ นสากล สร้างสํานึกใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รู้จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู้และเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
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)
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing)
นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
120 วัน ต้องจัดทําโครงการหรื อปฏิ บ ตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิ บตั ิ งานที่ชัดเจนโดยมี
อาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
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 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับชี วิตประจําวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี
ฟิ สิ กส์ ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อการดํารงชี วิตและการ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
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 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ ย วกับ มนุ ษย์ก ับสังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยาต่ อ การศึ ก ษาเรื่ องสั ง คม การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม สถาบัน ทางสั ง คม
วัฒ นธรรมและแบบแผนความประพฤติ ข องคนในสั ง คม มนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรม
เบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู้ทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
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 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้
ความสู ง ของยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การซัก ตัวอย่า ง การประมาณค่า พารามิ เตอร์ การ
ทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
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 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึ ก ษาลัก ษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคําและระบบ
ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง
พูด อ่านและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and syntax of
the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills for
listening, speaking, reading, and writing.
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั การ
แบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
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 คําอธิบายวิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.2.1 หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(FR 101) (Fundamental French 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์
สํานวนภาษาฝรั่งเศสและฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions,
with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.
FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(FR 102 ) (Fundamental French 2 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น และฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
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 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(FR 201) (Fundamental French 3 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน
ฟัง พูดเ ขียน ในระดับที่สูงขึ้น
A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and
writing at a higher level.
FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(FR 202) (Fundamental French 4 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน
ฟัง พูด เขียนในระดับที่สูงขึ้น
A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, listening,
speaking and writing at a higher level.
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(FR 213) (French Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงในภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานทั้งเสี ยงสระและพยัญชนะ เสี ยงหนักเบาและ
ทํานองเสี ยงในประโยค โดยเรี ยนรู้สัทอักษร
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 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3(2-2-5)
(FR 221) (French Reading Comprehension 1 )
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจเนื้ อหา ศัพท์สาํ นวนและโครงสร้างภาษา
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
3(2-2-5)
(FR 222) (French Reading Comprehension 2 )
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจเนื้ อหา ศัพท์สาํ นวนและโครงสร้างภาษา
ในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3(2-2-5)
(FR 301) (Intermediate French 1 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ รี ยนระดับกลาง โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์
สํานวน และฝึ กการอ่าน ฟัง พูด เขียน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3(2-2-5)
(FR 302) (Intermediate French 2 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 3001 โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวนใน
ระดับที่สูงขึ้น และฝึ กการอ่าน ฟัง พูด 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 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
3(2-2-5)
(FR 316, FR 411) (Translation from French into Thai 1)
ศึกษาทําความเข้าใจข้อเขียนภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ๆ
ไป เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็ นภาษาไทยได้ครบถ้วน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
3(2-2-5)
(FR 317, FR 412) (Translation from French into Thai 2)
ศึกษาทําความเข้าใจข้อเขียนภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ๆไป ใน
ระดับภาษาที่สูงขึ้น เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็ นภาษาไทยได้ครบถ้วน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(FR 321) (Writing French 1)
ศึกษาหลักการเขียนประโยคภาษาฝรั่งเศสโดยฝึ กใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์เพื่อเขียน
ประโยคและอนุ เฉทสั้นๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(FR 322 ) (Writing French 2)
ศึกษาหลักการเขียนความเรี ยงภาษาฝรั่งเศสโดยฝึ กใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์ในระดับที่
สู งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคิดและสื่ อความหมายให้ได้สมบูรณ์ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(FR 323) (French Correspondence)
ศึกษาหลักการเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ จดหมายส่ วนบุคคล จดหมายราชการ
จดหมายธุ รกิจ 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 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(FR 341) (French Listening Comprehension 1)
ฝึ กฟังภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ โดยฝึ กฟังบทสนทนา การเล่าหรื อการแสดงความคิดเห็นใน
เรื่ องทัว่ ๆไป ของเจ้าของภาษา (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(FR 342) (French Listening Comprehension 2)
ฝึ กฟังภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ โดยฝึ กฟังรายงานข้อมูลข่าวสาร บทสัมภาษณ์ บทภาพยนตร์
ผ่านสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การฟังและเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(FR 343) (French Listening and Writing)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสโดยฝึ กฟังและเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศสเพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้ อหา
โดยรวม โครงสร้างประโยค เครื่ องหมายวรรคตอน ศัพท์และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(FR 344, FR 314) (French Oral Expression 1)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้พดู ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษา
ฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(FR 345,FR 315) (French Oral Expression 2)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้พดู แสดงความคิดเห็น แสดงทัศนคติ เชิญชวน
และเสนอแนะ ในสถานการณ์ต่างๆที่มีเนื้อหาซับซ้อนยิง่ ขึ้น (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 1
3(2-2-5)
(FR 401) (Advanced French 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ รี ยนระดับสู ง โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวน
และฝึ กการอ่าน ฟัง พูด เขียน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสระดับสู ง 2
3(2-2-5)
(FR 402) (Advanced French 2)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 4001 โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวนใน
ระดับที่สูงขึ้น และฝึ กการอ่าน ฟัง พูด เขียน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
3(2-2-5)
(FR 413) (Translation of Specialized Texts from French into Thai)
ศึกษาข้อเขียนภาษาฝรั่งเศสในสาขาวิชาเฉพาะด้านในระดับพื้นฐาน โดยศึกษาคําศัพท์ สํานวน
พื้นฐานของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับเป็ นภาษาไทยได้ครบถ้วน (ควร
เรี ยนกระบวนวิชา 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 หมวดภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(FR 373) (French for Tourism)
ศึกษาศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา บทอ่านและเอกสารต่างๆ ด้าน
อุตสาหกรรมบริ การท่องเที่ยว เน้นฝึ กทักษะการฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
3(2-2-5)
(FR 374) (French for Hotel Personnel)
ศึกษาและฝึ กภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การในแผนกต่างๆของโรงแรม โดยเน้นทักษะ
การฟังและพูด ดูงานด้านบริ การของโรงแรม (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
(FR 375) (French for Food and Beverage Service)
ศึกษาและฝึ กภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่มในภัตตาคาร โดย
เน้นทักษะการฟังและพูด ดูงานด้านการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรสายการบิน
3(2-2-5)
(FR 376) (French for Airline Personnel)
ศึกษาและฝึ กภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรสายการบินที่ให้บริ การภาคพื้นดินและบนเครื่ องบิน
โดยเน้นทักษะการฟังและพูด ดูงานด้านการบริ การของสายการบิน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
3(3-0-6)
(FR 377) (French for Law)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆด้านนิ ติศาสตร์
พื้นฐาน โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(FR 378) (French for Political Science)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆด้านรัฐศาสตร์
พื้นฐาน โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
3(3-0-6)
(FR 379) (French for Beauty and Fashion)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพด้านความงามและแฟชัน่ การดูแลรักษาความงามของใบหน้า เรื อนร่ าง ผม เสื้ อผ้า
เครื่ องประดับและนํ้าหอม ดูงานในสถาบันความงามและแฟชัน่ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุ รกิจ
3(3-0-6)
(FR 381) (Business French)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารที่ใช้ในวงการธุรกิจ
ทัว่ ไป (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(FR 393) (French for Sciences and Technology)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การสื่ อสาร การคมนาคมขนส่ ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์
และสาธารณสุ ข โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(FR 471) (French for Guides 1)
ศึกษาศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็ นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรมของไทย และฝึ กการอ่าน ฟัง และ
พูด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(FR 472) (French for Guides 2 )
ศึกษาศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวของไทย โดยเน้นทักษะการอ่าน ฟัง และพูด ฝึ กภาคสนาม (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์
3(2-2-5)
(FR 475) (French for Health Care and Medical Services)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานบริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์
โรคและอาการของโรค ยาและวัคซี นประเภทต่างๆ การตรวจวินิจฉัยโรคและการรับเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล ดูงานด้านการบริ การทางการแพทย์ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสด้านการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(FR 481) (French for International Trade)
ศึกษาศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อต่างๆ เกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านการเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
(FR 483) (French for Financial and Banking Services)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานบริ การด้านการเงินและการ
ธนาคาร การเปิ ด-ปิ ดบัญชี การฝาก-ถอน โอน และแลกเปลี่ยนเงินตรา การออกและการอายัด
เช็คและบัตรเครดิต สิ นเชื่ อและเงินออมประเภทต่างๆ ดูงานด้านบริ การการเงินและการธนาคาร
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
3(2-2-5)
(FR 485) (French for Secretarial Works)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานเลขานุการ การนัดหมาย การ
ติดต่อสื่ อสารและบริ การลูกค้า การจัดเตรี ยมและบันทึกการประชุม การจัดเก็บเอกสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กร รวมถึงการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้สาํ นักงานเพื่องานเลขานุการ
ดูงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 หมวดวรรณคดีฝรั่งเศส
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3(3-0-6)
(FR 233) (A Brief Survey of French Literature)
ศึกษาความเป็ นมาของวรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยกลางจนถึงศตวรรษที่ 19 เพื่อ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์บา้ นเมือง สภาพสังคมกับความคิดและรู ปแบบของ
วรรณกรรมประเภทต่างๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ปริ ทรรศน์วรรณกรรมฝรั่งเศสร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(FR 234) (A Brief Survey of Contemporary French Literary Works)
ศึกษาบทอ่านที่คดั เลือกมาจากวรรณกรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เพื่อให้รู้จกั ผลงานของ
นักเขียนที่มีชื่อเสี ยงและเข้าใจแนวคิดในงานประพันธ์ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ปริ ทรรศน์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 235) (A Brief Survey of French Poetry)
ศึกษาฉันทลักษณ์บทกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสและผลงานของกวีที่สาํ คัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึง
ศตวรรษที่ 20 (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ปริ ทรรศน์วรรณกรรมร่ วมสมัยของนักเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)
(FR 236) (A Brief Survey of Contemporary Francophone Literature)
ศึกษาบทอ่านที่คดั เลือกมาจากวรรณกรรมร่ วมสมัยของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้รู้จกั
ผลงานของนักเขียนที่มีชื่อเสี ยงและเข้าใจแนวคิดในงานประพันธ์ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(FR 331) (Introduction to French Literary Criticism)
ศึกษาหลักเบื้องต้นในการวิจารณ์วรรณกรรม และนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวรรณกรรม
ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีพ้ืนบ้านฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 332) (French Folk Literature)
ศึกษาวรรณกรรมประเภทนิทาน ตํานาน เรื่ องเล่า เพลงพื้นเมืองประเภทต่างๆและสุ ภาษิต
ท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นประวัติความเป็ นมา และลักษณะเด่นของวรรณกรรมแต่ละ
ประเภท (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก
3(3-0-6)
(FR 333) (French Classicism)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของวรรณคดีคลาสสิ กฝรั่งเศสในคริ สต์ศตวรรษที่ 17
โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว (ควรเรี ยน
กระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
3(3-0-6)
th
(FR 334) (French Literature of the 18 Century)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของวรรณคดีฝรั่งเศสในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 โดยศึกษา
ประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่เป็ นตัวแทนแนวคิดของศตวรรษ โดยเฉพาะ
ผลงานของนักเขียนที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิวตั ิฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก
3(3-0-6)
(FR 335) (French Romanticism)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของวรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติกในคริ สต์ศตวรรษที่
19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว (ควร
เรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
3(3-0-6)
(FR 337) (French Realism)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของวรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยมในคริ สต์ศตวรรษที่ 19
โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณกรรมฝรั่งเศสสําหรับเยาวชน
3(3-0-6)
(FR 338) (French Juvenile Literature)
ศึกษาวรรณกรรมฝรั่งเศสที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นผลงานอมตะสําหรับเด็ก โดยเน้นประวัติ
ความเป็ นมา ประเภทของวรรณกรรมและนักเขียน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 339) (Children’s World in French Literature)
ศึกษาโลกของเด็กที่ปรากฏในวรรณคดีฝรั่งเศสยุคต่างๆ เพื่อความเข้าใจความคิด จิตใจ อารมณ์
ของเด็ก และแนวทางการศึกษาสําหรับเด็ก (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
3(3-0-6)
(FR 431) (French Symbolism)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของวรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยมใน
คริ สตศตวรรษที่ 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อน
แนวคิดดังกล่าว (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทละครฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 432) (French Drama)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประเภทของบทละครและผลงานของนักประพันธ์บทละครฝรั่งเศสที่
สําคัญตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสมัยปั จจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
3(3-0-6)
(FR 433) (Pre-World War I French Literature)
ศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 (1900-1914) โดยศึกษาประเภทของ
วรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อนแนวคิดในช่วงดังกล่าว (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 นวนิยายฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 434) (French Novel)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประเภทของนวนิยาย และผลงานของนักประพันธ์ฝรั่งเศสที่สาํ คัญ
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
3(3-0-6)
(FR 435) (French Literature during World War I and II)
ศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 (19201940) โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อนแนวคิดในช่วง
ดังกล่าว (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 เรื่ องสั้นฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 436) (French Short Stories)
ศึกษาลักษณะและวิวฒั นาการการเขียนเรื่ องสั้นฝรั่งเศส เลือกศึกษางานของนักเขียนเรื่ องสั้นที่
เด่น เพื่อเข้าใจในเนื้ อหาและความคิด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3(3-0-6)
(FR 437) (Post-war French Literature)
ศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั โดยศึกษาประเภทของ
วรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่สะท้อนแนวคิดในช่วงดังกล่าว (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 หมวดอารยธรรมฝรั่งเศส
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(FR 251) (Readings in French Civilization 1)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจอารยธรรมของชาวฝรั่งเศสที่สาํ คัญด้าน
ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวิทยาการ และวรรณกรรม ตั้งแต่เริ่ มกําเนิดประเทศฝรั่งเศส
จนถึงศตวรรษที่ 19 (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(FR 252) (Readings in French Civilization 2)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจอารยธรรมของชาวฝรั่งเศสที่สาํ คัญด้าน
ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวิทยาการ และวรรณกรรม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบนั
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในประเทศฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 254) (Readings in Current Situations in France)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั ในประเทศฝรั่งเศส
ในแง่ต่างๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับขนบประเพณี ในชีวติ และสังคมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 255) (Readings in French Savoir-vivre)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทและ
การปฏิบตั ิตนในชี วติ ประจําวันของชาวฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 353) (Readings in French Politics)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจการเมืองการปกครองของประเทศ
ฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐที่ 5 จนถึงปัจจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทวั่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส
(FR 357) (Readings in French Geography for Tourism)
3(3-0-6)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ ของประเทศฝรั่งเศส
โดยทัว่ ไปเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งในด้านภูมิประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคต่างๆ
เมืองสําคัญ ประชากร อาชีพและผลิตภัณฑ์ประจําท้องถิ่น (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเพลงและดนตรี ฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 358) (Readings in French Songs and Music)
ศึกษาบทเพลงภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาจากประเภทและยุคต่างๆเพื่อให้รู้จกั ผลงานของนักร้อง
และนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสี ยง โดยเน้นผลงานเพลงในช่วงหลังสงครามโลกจนถึงปั จจุบนั (ควร
เรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 359) (Readings in French History)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ ชาติฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่ ม
กําเนิดประเทศฝรั่งเศสจนถึงปั จจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย
3(3-0-6)
(Readings in French for Art History in Thailand)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมา เพื่อความรู ้เกี่ยวกับวิวฒั นาการของศิลปะใน
ประเทศไทย โดยเน้นที่สถาปั ตยกรรม 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 451) (Readings in French Economy and Society)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม
ของประเทศฝรั่งเศสปั จจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการสื่ อสารมวลชนฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 453) (Readings in French Mass Communication)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจการสื่ อสารมวลชนของฝรั่งเศส ซึ่ ง
ประกอบด้วยหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และการโทรคมนาคมสมัยใหม่ (ควรเรี ยนกระบวน
วิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 455) (Readings in French Arts)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจศิลปะฝรั่งเศสและผลงานของศิลปิ นคน
สําคัญๆ ในด้านสถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและมัณฑนศิลป์ (ควรเรี ยนกระบวน
วิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของ
3(3-0-6)
ประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
(FR 456) (Readings in Francophone Society and Culture)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศสในทวีปยุโรป แอฟริ กา เอเชีย อเมริ กาเหนือ และหมู่
เกาะต่างๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภาพยนตร์ ฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 457) (Readings in French Cinema)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจประวัติภาพยนตร์ ฝรั่งเศสตั้งแต่ยคุ กําเนิด
ภาพยนตร์ จนถึงยุคปั จจุบนั ภาพยนตร์ ประเภทต่างๆ ผูก้ าํ กับการแสดง นักแสดง และ
ภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงของฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(FR 458) (Readings in French Gastronomy)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจวิวฒั นาการของศิลปะโภชนาการ
ฝรั่งเศสในภูมิภาคต่างๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้านประวัติศาสตร์ และอารยธรรมเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออกเฉี ยงใต้
(Readings in French for History and Civilization of Southeast Asia)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมา เพื่อความรู ้เกี่ยวกับลักษณะทางประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ การเมือง สังคม ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และความสัมพันธ์ของ
ประเทศเหล่านี้ต้งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งอิทธิ พลที่มีต่อประเทศไทย
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 หมวดภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(LI 260) (Introduction to French Linguistics)
ศึกษาภาพรวมและความคิดหลักของภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส โดยเน้นการศึกษาระบบเสี ยง คํา และ
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสปั จจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา FRE 20จ2 มาก่อน)
An overview of French linguistics: phonology, morphology and syntax of contemporary
French. (Recommended preliminary course: FRE 2002)
FRE 2902 ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(LI 263) (Introduction to French Lexicology)
ศึกษาคําศัพท์ชนิดต่างๆในภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งชนิดและการใช้พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส
A study of different categories of French lexicon, including various types and usage of
French dictionaries.
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FRE 3903 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 362) (French Discourse Analysis)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของวาทกรรมภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ การจับประเด็นความคิด
หลัก ความคิดรอง การเชื่ อมโยงความคิด และความหมายแฝง (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 363) (French Phonology)
ศึกษาระบบเสี ยงและการออกเสี ยงในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา FRE 2901 มาก่อน)
A study of French sound system and pronunciation. (Recommended preliminary course:
FRE 2901)
FRE 3905 วัจนลีลาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 364) (French Stylistics)
ศึกษารู ปแบบต่างๆของวาทศาสตร์ และลีลาการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานเขียนประเภทต่างๆ (ควร
เรี ยนกระบวนวิชา FRE 3002 มาก่อน)
A study of different forms of rhetoric and writing styles in various texts. (Recommended
preliminary course: FRE 3002)
FRE 4906 วิทยาหน่วยคําภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 461) (French Morphology)
ศึกษาระบบคํา องค์ประกอบและหน้าที่ของคําในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา FRE
2901 มาก่อน)
A study of morpheme: word formation and functions. (Recommended preliminary course:
FRE 2901)
FRE 4907 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย
3(3-0-6)
(LI 462) (Contrastive Analysis of French and Thai)
ศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยในเรื่ องระบบเสี ยง คํา ประโยค
และสํานวนที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 อรรถศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 463) (French Semantics)
ศึกษาทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา FRE 2901
มาก่อน)
A study of French semantic theories and analysis. (Recommended preliminary course:
FRE 2901)
FRE 4909 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(LI 464) (Contrastive Analysis of French and English)
ศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษในเรื่ องระบบเสี ยง คํา ประโยค และ
สํานวนที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 465) (French Syntax)
ศึกษาลําดับและหน้าที่ของคํา วลี และประโยคในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา FRE
2901 มาก่อน)
A study of word order and functions, phrases and sentences in French syntax. (Recommended
preliminary course: FRE 2901)
FRE 4911 ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
(LI 466) (Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์ เพื่อนํามาประยุกต์ในการเรี ยนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ปั ญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 467) (Problems in Listening and Speaking French)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในด้านการฟัง และการพูดภาษาฝรั่งเศสและหาแนว
ทางแก้ไข ( ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ปั ญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 468) (Problems in Reading French)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสและหาแนวทางแก้ไข
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ปั ญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(LI 469) (Problems in Writing French)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยที่เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสและหาแนว
ทางแก้ไข ( ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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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ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรหลักสู ตร พ.ศ. 2550 กับ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MA 103 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
ST 103 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด IT,MA,ST ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AG 103 การเกษตรเบื้องต้น
3
BI 103 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CM 103 เคมีเบื้องต้น
3
GY 103 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
PH 103 ฟิ สิ กส์ทว่ั ไป
3
SC 103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT,
PH,SC ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HI 101 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HI 102 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2

ไม่แตกต่าง

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS,
GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GS/.. SS../HA พลศึกษา
2
(ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด GS หรื อ SS ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
เลือกเรี ยน
LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 1 วิชา
PC 103 จิตวิทยาทัว่ ไป
3
PS 103 รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
กําหนดให้เรี ยนวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 กระบวนวิชา
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
ภาษาฝรั่งเศส FR 101, FR 102, FR 201, FR 202
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
FR 213 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3
FR 221 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3
FR 233 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3
FR 251 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
FR 301 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FR 302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3
FR 321 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
FR 341 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
3
FR 344 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3
FR 401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3
FR 402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3
LI 260 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3

PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS…/HED พลศึกษา
2
(ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 1 วิชา
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
กําหนดให้เรี ยนวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 กระบวนวิชา
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3
หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
FRE 2101 (FR 213) การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3
FRE 2201 (FR 221) การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1 3
FRE 2501 (FR 233) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป 3
FRE 2701 (FR 251) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3
FRE 3203 (FR 321) การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3102 (FR 341) ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1 3
FRE 3105 (FR 344) การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3
FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3
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2) วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
เลือกสายวิชาดังนี้
1. สายภาษาฝรั่ ง เศสทั่ว ไป นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสู ตร
โดยจะเลือกจากหมวดเดี ยวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้
ไม่น้อยกว่า 27 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส
300 ขึ้นไปไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. สายภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยน
กระบวนวิชาในหมวดภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์
ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วชิ าโท
ในคณะดังกล่าว มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต
ให้เป็ นสิ ทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ใน
สาขาวิชาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ
ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2) วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลือกสายวิชาดังนี้
1. สายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวน
วิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร โดยจะเลือก
จากหมวดเดียวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่นอ้ ยกว่า
27 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. สายภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยน
กระบวนวิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ไม่แตกต่าง
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ น 1.นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชา
หน่วยกิต หรื อ นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
300 ฝึ กอาชีพ จํานวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจ
หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้
ศึกษาแทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้อง
เพียงกระบวนวิชาเดียว
สอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรศิลปศา 2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000
สตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100
(RU 300) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จํานวน 9
หน่วยกิต จึงสามารถ
หน่วยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยน
กระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพในหมวด
วิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่ไม่ซ้ าํ กับกะบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และ
ของมหาวิทยาลัยด้วย
วิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)
หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FR 101 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
FR 102 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
FR 201 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
FR 202 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
FR 213 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
FR 221 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
FR 222 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
FR 301 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
FR 302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
FR 316 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
FR 317 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
FR 321 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
FR 322 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FRE 1001 (FR 101) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
FRE 1002 (FR 102) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
FRE 2001 (FR 201) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
FRE 2002 (FR 202) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
FRE 2101 (FR 213) การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
FRE 2201 (FR221) การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
FRE 2202 (FR222) การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
FRE 3301 (FR 316) การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
FRE 3302 (FR 317) การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
FRE 3203 (FR 321) การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3204 (FR 322) การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FR 323 การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส
FR 341 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
FR 342 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
FR 343 การฟังและการเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
FR 344 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
FR 345 การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
FR 401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
FR 402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
FR 413 การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
FR 373 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
FR 374 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากร
ด้านการโรงแรม
FR 375 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม
FR 376 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรสายการบิน
FR 377 ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
FR 378 ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
FR379 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
FR 381 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจ
FR 393 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
FR 471 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
FR 472 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
FR 475 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
ด้านสุขภาพและการแพทย์
FR 481 ภาษาฝรั่งเศสด้านการค้าระหว่างประเทศ
FR 483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านเงิน
และการธนาคาร
FR 485 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FRE 3205 (FR 323) การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส
FRE 3102 (FR341) ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3103 (FR342) ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
FRE 3104 (FR 343) การฟังและการเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
FRE 3105 (FR 344) การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3106 (FR 345.) การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
FRE 4001 (FR401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
FRE 4303 (FR 413) การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
FRE 3401 (FR 373) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
FRE 3402 (FR 374) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากร
ด้านการโรงแรม
FRE 3403 (FR 375) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม
FRE 3404 (FR 376) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรสายการบิน
FRE 3405 (FR 377) ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
FRE 3406 (FR 378) ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
FRE 3407 (FR 379) ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
FRE 3408 (FR 381) ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจ
FRE 3409 (FR 393) ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
FRE 4412 (FR 475) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
ด้านสุขภาพและการแพทย์
FRE 4413 (FR 481) ภาษาฝรั่งเศสด้านการค้าระหว่างประเทศ
FRE 4414 (FR 483) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านการเงิน
และการธนาคาร
FRE 4415 (FR 485) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส
FR 233 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
FR 234 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสร่ วมสมัย
FR 235 ปริ ทรรศน์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
FR 236 ปริ ทรรศน์วรรณกรรมร่ วมสมัยของ
นักเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
FR 331 การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น
FR 332 วรรณคดีพ้ืนบ้านฝรั่งเศส
FR 333 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก
FR 334 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
FR 335 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก
FR 337 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
FR 338 วรรณกรรมฝรั่งเศสสําหรับเยาวชน
FR 339 โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส
FR 431 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
FR 432 บทละครฝรั่งเศส
FR 433 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1
FR 434 นวนิยายฝรั่งเศส
FR 435 วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
FR 436 เรื่ องสั้นฝรั่งเศส
FR 437 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
FR 251 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
ฝรั่งเศส 1
FR 252 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
ฝรั่งเศส 2
FR 254 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ใน ประเทศฝรั่งเศส
FR 255 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในชีวติ
และสังคมฝรั่งเศส

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส
FRE 2501 (FR 233) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
FRE 2502 (FR 234) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสร่ วมสมัย
FRE 2503 (FR 235) ปริ ทรรศน์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
FRE 2504 (FR 236) ปริ ทรรศน์วรรณกรรมร่ วมสมัยของ
นักเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
FRE 3505 (FR 331) การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น
FRE 3506 (FR 332) วรรณคดีพ้นื บ้านฝรั่งเศส
FRE 3507 (FR 333) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก
FRE 3508 (FR 334) วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
FRE 3509 (FR 335) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก
FRE 3510 (FR 337) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
FRE 3511 (FR 338) วรรณกรรมฝรั่งเศสสําหรับเยาวชน
FRE 3512 (FR 339) โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส
FRE 4513 (FR 431) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
FRE 4514 (FR 432) บทละครฝรัง่ เศส
FRE 4515 (FR 433) วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1
FRE 4516 (FR 434) นวนิยายฝรั่งเศส
FRE 4517 (FR 435) วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
FRE 4518 (FR 436) เรื่ องสั้นฝรั่งเศส
FRE 4519 (FR 437) วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
FRE 2701 (FR 251) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
ฝรั่งเศส 1
FRE 2702 (FR 252) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรม
ฝรั่งเศส 2
FRE 2703 (FR 254) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ในประเทศฝรั่งเศส
FRE 2704 (FR 255) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในชีวติ
และสังคมฝรั่งเศส
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
FR 353 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
การเมืองฝรั่งเศส
FR 357 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทว่ั ไป
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส
FR 358 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับดนตรี และ
เพลงฝรั่งเศส
FR 359 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ฝรั่งเศส
FR 451 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคมฝรั่งเศส
FR 453 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
การสื่ อสารมวลชนฝรั่งเศส
FR 455 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
FR 456 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
FR 457 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภาพยนตร์
ฝรั่งเศส
FR 458 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะ
โภชนาการฝรั่งเศส
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
LI 260 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
LI 263 ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
LI 362 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาฝรั่งเศส
LI 363 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
LI 364 วัจนลีลาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
LI 461 วิทยาหน่วยคําภาษาฝรั่งเศส
LI 462 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศส
กับภาษาไทย
LI 463 อรรถศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
FRE 3705 (FR 353) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
การเมืองฝรั่งเศส
FRE 3706 (FR 357) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
ทัว่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรัง่ เศส
FRE 3707 (FR 358) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับดนตรี และ
เพลงฝรั่งเศส
FRE 3708 (FR359) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ฝรั่งเศส
* FRE 3715
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะไทย
FRE 4709 (FR 451) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคมฝรั่งเศส
FRE 4710 (FR 453) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
การสื่ อสารมวลชนฝรั่งเศส
FRE 4711 (FR 455) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรัง่ เศส
FRE 4712 (FR 456) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
FRE 4713 (FR 457) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภาพยนตร์
ฝรั่งเศส
FRE 4714 (FR 458) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะ
โภชนาการฝรั่งเศส
* FRE 4716
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้านประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
FRE 2902 (LI 263) ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
FRE 3903 (LI 362) การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาฝรั่งเศส
FRE 3904 (LI 363) สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
FRE 3905 (LI 364) วัจนลีลาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
FRE 4906 (LI 461) วิทยาหน่วยคําภาษาฝรั่งเศส
FRE 4907 (LI 462) การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศส
กับภาษาไทย
FRE 4908 (LI 463) อรรถศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
LI 464 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศสกับ
ภาษาอังกฤษ
LI 465 วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
LI 466 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
LI 467 ปั ญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส
LI 468 ปั ญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส
LI 469 ปั ญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส

หลักสู ตรวิชาโท
หลักสู ตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)
กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิตแบ่งเป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
1. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FR 101 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3
FR 102 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3
FR 201 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3
FR 202 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3
2. นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไปแล้ว ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
FR 301 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FR 302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3
FR 401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3
FR 402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาโทภาษาฝรั่งเศสสามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชา
ต่างๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร โดยจะเลือก
จากหมวดเดียวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมกับวิชาโทบังคับแล้ว จะต้องเป็ น
กระบวนวิชาระดับ 300 – 499 ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
FRE 4909 (LI 464) การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาฝรั่งเศสกับ
ภาษาอังกฤษ
FRE 4910 (LI 465) วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
FRE 4911 (LI 466) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
FRE 4912 (LI 467) ปั ญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส
FRE 4913 (LI 468) ปั ญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส
FRE 4914 (LI 469) ปั ญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส

หลักสู ตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิต
1. วิชโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป
ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 1001 (FR101) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3
FRE 1002 (FR102) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3
FRE 2001 (FR201) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3
FRE 2002 (FR202) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3
ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว
ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 3001 (FR301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3
FRE 3002 (FR302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3
FRE 4001 (FR401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3
FRE 4002 (FR402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3
2. วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสที่ไม่ใช่ วิชาโทบังคับ แต่ท้ งั นี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชา
ในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ
3000-4999 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
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ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายเดมีย ์
ระเบียบโลก

คณะกรรมการพัฒนา หลักสู ตร

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
การศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
ผูช้ ่วย
DEA
ศาสตราจารย์

Maîtrise

Licence

ศศ.บ.
2.

3.

4.

5.

นางจิณห์นิภา อาจารย์
ทาสุคนธ์

นายสิ ริชยั
โชคชัยสัมฤทธิ์

อาจารย์

Maîtrise

สาขาวิชา
Sciences du
Langage
(Sociolinguistique
et Didactique des
Langues et FLE)
Sciences du
Langage option
Linguistique
Sciences du
Langage –
Mention FLE
ภาษาฝรั่งเศส

ศศ.บ.

Sciences du
Langage
Sciences du
Langage
ภาษาฝรั่งเศส

อ.ม.

ยุโรปศึกษา

อ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

Licence

นางสาว
เตือนใจ
จุลดุลย์

รอง
ประกาศนีย
ศาสตราจารย์ บัตรชั้นสูง
ปริ ญญาตรี
ครุ ศาสตร์
บัณฑิต
นางสาววัลยา ผูช้ ่วย
DEA
เรื องสุนทร
ศาสตราจารย์
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

Diplôme d’études
Universitaires
ภาษาฝรั่งเศส

Linguistique
วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
ภาษาฝรั่งเศส

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา

คณะกรรม
การพัฒนา
หลักสู ตร

Université
Grenoble III

France

2004 ผู้รับ
ผิดชอบ
หลักสู ตร

Université de
Montpellier III

France

1997

Université de
Montpellier III

France

1996

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
Université Paris
III
Université Paris V
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Université de
Paris
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Université
Paris VII
Université
Paris IV
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2536

France

1993

France

1992

ไทย

2531

ไทย

2546

ไทย

2538

FRANCE

1968

ไทย

2504

FRANCE

1982

FRANCE

1973

ไทย

2510

ผู้รับ
ผิดชอบ
หลักสู ตร

ผู้รับ
ผิดชอบ
หลักสู ตร
ผู้ทรง
คุณวุฒิ
ภายนอก

ผู้ทรง
คุณวุฒิ
ภายนอก
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1. ชื่ อ – สกุล นายเดมีย ์ ระเบียบโลก
คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา

DEA

Sciences du Langage
(Sociolinguistique et
Didactique des Langues et
FLE)

Université Grenoble III

France

2004

Maîtrise

Sciences du Langage option
Linguistique

Université de Montpellier III

France

1997

Licence

Sciences du Langage –
Mention FLE

Université de Montpellier III

France

1996

ศศ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ตํารา FRE 3105 ( FR 344 ) การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
บทความทางวิชาการ
ปั ญหาการออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส ( วารสารมนุษยศาสตร์ )
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปัจจุบัน 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 321,FR 344, FR 345
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002,
FRE 3105, FRE 3106

2536

2. ชื่ อ – สกุล นางสาวอลิศรา กลับเจริ ญ
คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

100

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็ จ
การศึกษา

Maîtrise

Enseignement de Lettres
Modernes

Université Paris VIII

France

1980

ศศ.บ.

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ไทย

2520

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอนวิชา FR 101, FR 102, FR 201 และ FR 202
- เอกสารประกอบคําบรรยายวิชา FR 323, FR 357 และ FR 321
บทความทางวิชาการ
_______________
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบัน 9 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 321, FR 323, FR 357
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002, FRE 3203,
FRE 3205, FRE 3706

3. ชื่ อ – สกุล นางจิณห์นิภา ทาสุ คนธ์
คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา
Maîtrise
Licence

ศศ.บ.

สาขาวิชา
Sciences du Langage
Sciences du Langage
ภาษาฝรั่งเศส
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สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา

Université Paris III
Université Paris V

France
France

1993
1992

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ไทย

1988

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนวิชา FR 472, FR 213, LI 363 ( Exercices de transcription )
บทความทางวิชาการ
คําศัพท์เกี่ยวกับสี ในภาษาฝรั่งเศสกับการแปลความหมาย ( วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2550 )
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปัจจุบัน 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 213, LI 363, FR 472
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002, FRE
2101, FRE 3901, FRE 4411

4. ชื่ อ – สกุล นางนงนภัส ตาปสนันทน์
คุณวุฒิ
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วุฒิการศึกษา
Doctorat de 3e
cycle

สาขาวิชา
Etudes Extrêmeorientales

DEA

Université Paris VII
Etudes Extrêmeorientales
Histoire et Méthode de Université de Franche
Comté - Besançon
la Critique Littéraire

Maîtrise ès
Lettres

อ.บ. (เกียรตินิยม ภาษาฝรั่งเศส
อันดับสอง)

สถานศึกษา
Université Paris VII

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ
France

ปี ที่สําเร็จการศึกษา

1982

France

1980

France

1974

ไทย

2514

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
FR 333 วรรณคดีฝรั่ งเศสสมัยคลาสสิ ก, FR 435 วรรณคดีฝรั่งเศสร่ วมสมัย (คศ. 1919-1939)
FR 436 เรื่องสั้ นฝรั่งเศส
งานวิจัย 1. การศึกษาวิเคราะห์ วจิ ารณ์ แก่นเรื่องแบบเล่ าเรื่องในงานเขียนประเภทเรื่องสั้ นของกีย์เดอ
โมปัสซอง (ธันวาคม 2531)
2. การศึกษาวิเคราะห์ องค์ ประกอบ “ฟองตาสติค” ในเรื่องสั้ นฝรั่งเศส (สิ งหาคม 2540)
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบัน 9 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 333, FR435, FR 436
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002, FRE 301, FRE 3002, FRE 4001, FRE 4002,
FRE 3507, FRE 4517, FRE 4518

5. ชื่ อ – สกุล นายสิ ริชยั โชคชัยสัมฤทธิ์
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
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สถาบัน

ประเทศ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา

อ.ม.

ยุโรปศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2546

อ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2538

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา FR 374, FR 254
บทความทางวิชาการ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปัจจุบัน 9 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
FR 101, FR 102, FR 201, FR 202, FR 301, FR 302, FR 401, FR 402, FR 374, FR 254
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
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
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
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4

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
4

4

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา
51 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึ กษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
และเป็ นผูส้ าํ เร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้
ปฏิ บตั ิงานมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลัก สู ตรภาคบังคับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
4

4

4

4

4
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5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิ กสภาเขต สมาชิ กสภาเมืองพัทยา สมาชิ ก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล
หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความ
ประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาได้เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชา
อื่นในขณะที่ยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอด
ทั้งปี ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา
สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานัก
บริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้
กําหนดไว้น้ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์การใช้ใบสมัคร
4

4
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7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน
สมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจาก
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ตํา แหน่ ง หัว หน้า กองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ หนัง สื อ รั บ รองจาก
หน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์
ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน
2 ฉบับ
ในกรณี ที่ ใช้คุ ณ วุฒิ ตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้อ งมี ห นังสื อ รั บ รองจาก
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ตํา แหน่ ง หัว หน้า กองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ หนัง สื อ รั บ รองจาก
หน่ วยงานที่เคยปฏิ บตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วย
สําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสาร
ตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจาก
ต้นฉบับจริ ง
4
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7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ
ความเหมาะสมในสาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ น
นักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้า
เป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิการบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อ
หลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ น
รวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตาม
วิธีการที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึ กษากําหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นวิชา
ที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
ข้อ 14 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวน
วิชาตามที่คณะกรรมการ ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่มีสิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนื อจากที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจ
สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การ
พิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ
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เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตสะสม
เดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน
การขอใช้สิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตามวรรค
แรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและ
การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงิน
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเป็ นนักศึ กษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึ กษา ค่า
สมาชิ กหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตาม
วรรคแรกให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็จสิ้ น
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด ถื อว่าไม่มีส ถานภาพนัก ศึ ก ษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา และรับลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
เป็ นต้นไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01,
02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละ
ปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อ
เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ
หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจํา
คณะและเลขประจํา สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่
แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
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13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่ วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเอง
ต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน
จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24
หน่วยกิต ส่ วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอ
ลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจ
อนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ในภาคฤดู ร้อน การอนุ ม ัติน้ ี ใ ห้ล งนาม อนุ ม ัติในแบบคําร้ อ งหรื อเอกสารตามที่ มหาวิท ยาลัย
กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน
มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึ ก ษาเพื่อรั บ ปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เ กิ น 8 ปี การศึ ก ษา การนับ
ระยะเวลา 8 ปี การศึ ก ษา ได้ค าํ นวณเป็ นภาคการศึ ก ษา โดยให้ถื อ ว่า 1 ปี การศึ ก ษามี 2 ภาค
การศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั
รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับ
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัคร
กลับเข้า เป็ น นัก ศึ ก ษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่ ค ณะกรรมการประจําคณะที่ รับเข้าศึ ก ษา
เห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ น
การให้ นักศึกษาใช้สิทธิซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาใน ปี การศึกษา หนึ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2
(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18
สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนใน
ชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
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15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
system) คณะใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ใน
สาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวน
วิชาซํ้ากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวน
วิชา (Course) กระบวนวิชาหนึ่ งๆ กําหนดเนื้ อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่ วยกิ ต (Semester
credit) และทําการสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับ
จากมหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดังนี้
15.5.1 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดย
ปกติใช้เวลา 2 ชัว่ โมง หรื อ 3 ชัว่ โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ
3 หน่วยกิต ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํา
กระบวนวิชาจํานวนหน่วยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และ
พื้นฐานของนักศึกษาที่ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั้นได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสอง
ภาคต่อเนื่องกัน (Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่
ไม่สอนต่อเนื่องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัว
กระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่ อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่
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สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา
ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้น
ไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอน
กระบวนวิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชา
ใหม่ที่ยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชา
ด้วย เพราะกระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชา
หนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 (Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 4 (Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ
จะมี ก ารสอบไล่ ในแต่ล ะกระบวนวิช า แต่บ างกระบวนวิช าอาจไม่ มีส อบไล่ ตอน ปลายภาค
การศึ ก ษาก็ได้ ซึ่ งมหาวิท ยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิช าที่ เปิ ดสอนเมื่ อได้
ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
สอบซ่อมหนึ่งครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อ
ภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
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16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบ
ซ่ อ มต้อ งดํา เนิ น การ ลงทะเบี ยนและสอบซ่ อมในภาค 2 ของปี การศึ ก ษาเดี ย วกัน นั้น ส่ ว น
กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่ อม
ต้องดําเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้
ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และต้องไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้
แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ
สอบละนัก ศึ กษาที่ลงทะเบียนสอบซ่ อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณี ใด ๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้
ระบบการให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดง
คุณภาพการเรี ยน ของนักศึ กษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึ ง
คุณภาพตํ่าสุ ด (F) ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับ
หน่วยกิตของกระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้
นับเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หาก
กระบวนวิชานั้นมีค่าระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็ นกระบวน
วิชาที่เทียบเท่ากัน แม้จะไม่มีการเปลี่ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชา
หนึ่งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวน
วิชานั้น
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16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิช าที่ นัก ศึ ก ษา สอบได้ตลอดหลัก สู ต รเท่า นั้น สํา หรั บใบรั บ รองผลการศึ ก ษาของ
นักศึกษาซึ่ งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average)
(G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนี้

4

G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ย สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอก
เปลี่ ย นแปลงใดๆ อี ก ไม่ไ ด้ ยกเว้น ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้ล งทะเบี ยนเรี ย นในกระบวนวิ ช าที่
มหาวิ ท ยาลัย ประกาศงดสอนในภาคการศึ ก ษานั้น ให้ข อ ค่ า หน่ ว ยกิ ต คื น หรื อ ขอเปลี่ ย นไป
ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่า
หน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวน
วิชาใดที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สําเร็ จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปนั้น เป็ นโมฆะ และให้ย กเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นนั้น ส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้าย
โดยยืน่ คําขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ีการและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
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18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียน
เรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบ
หลักสู ตร
ข้อ 19. การขอคื นเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา ค่าลงทะเบี ยนเรี ยน และค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
วิชานั้นไว้มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่ อ น ต่ อ มารู ้ ผ ลว่ า สอบได้ค รบตามหลัก สู ต ร นัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ัน มี สิ ท ธิ ข อคื น เงิ น
ค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นราย หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตาม
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ
19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอ
ชื่ อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้ นักศึ กษาจะต้องยื่นคําขอรับ
ปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื่นตาม
ข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง
และเข้าเป็ นนักศึ ก ษาตามข้อ 10 ต้องศึ ก ษาให้ได้หน่ ว ยกิ ตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบ
หลักสู ตร และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตร
และมีความประพฤติดี และมีหน่ วยกิ ตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
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20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิต
สะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิต
สะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้
กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่ งครั้ง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตร
ใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ
8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับ
ผูส้ มัครที่มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537
ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบี ยบมหาวิทยาลัยรามคํา แหงว่าด้วยการศึ กษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อ
เตรี ยมศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรั บรองและรับเข้าเป็ น
นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิต
ที่กาํ หนดไว้ ในหลักสู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดย
อนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมด
สิ้ นเสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ
3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้ นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1
เดือน มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อนุปริ ญญานักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบ
หลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสม
ไม่ต่าํ กว่า 108 หน่วยกิต
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ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่งมีรูปร่ างลักษณะและ
ขนาดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่งได้
หน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้อ 24. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิการบดีมีอาํ นาจสั่งและ
ปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
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(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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4

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
4

4

4

ปริ ญญาตรี

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ
14 และความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะ
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่ องจากกระทําความผิด หรื อมี
ความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิ น 18 หน่ วยกิ ต ในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิให้ลงนามอนุ มตั ิในแบบคําร้ องหรื อ
เอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร
4 ปี ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณ
เป็ นภาคการศึกษา โดยถื อว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่
ผลของการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ น
อันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิ ท ยาลัย อาจเที ย บหน่ ว ยกิ ต สะสมให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาที่ ส มัค รกลับ เข้า เป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้ มัคร
จะต้องชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซํ้าซ้อน
กับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
“20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไข
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่ วยกิ ตจึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้
ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้า ศึกษาตั้งแต่ปีการศึก ษา 2548 เป็ นต้นไป
จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวน
หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี
และไม่ น้อ ยกว่า 180 หน่ ว ยกิ ต ของหล◌ั ก สู ตร 6 ปี จึ ง จะได้รับ การเสนอชื่ อให้ไ ด้รั บ ปริ ญญาตรี ใ น
สาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาที่ โ อนมาจากสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาอื่ น ตามข้อ 8 และผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ปริ ญญา อนุ ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10
ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้า
ศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
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การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยื่นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะที่
สังกัด และมายืน่ คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สาํ นักบริ การทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”
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ข้อ 4 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

4

4

ลงนาม

4

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

