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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 1 
1. ช่ือหลกัสูตร 1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 
3. วชิาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 1 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 1 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 3 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  3 
9. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 3 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 4 
12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 
5 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลยั 6 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 8 
1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 8 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 9 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 10 
1. ระบบการจดัการศึกษา 10 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 10 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 12 

3.1 หลกัสูตรวชิาเอกภาษาฝร่ังเศส 12 
3.2 วชิาโทภาษาฝร่ังเศส (ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืนหรือสาขาอ่ืนเรียน) 48 
3.3 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 49 
3.4 อาจารยผ์ูส้อน 50 
3.5 อาจารยพ์ิเศษ 51 
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1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา 52 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 52 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
58 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 58 
1. กฎ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน 58 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 58 
3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 59 
หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 59 
หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 60 
1. การก ากบัมาตรฐาน 60 
2. บณัฑิต 61 
3. นกัศึกษา 61 
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 63 
6. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 64 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 64 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 65 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

(หลกัสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2560) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาภาษาตะวนัตก 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร  

รหสัหลกัสูตร 25500071102062 
ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in French 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (French) 
อกัษรยอ่ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ B.A. (French) 

3. วชิาเอก ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลกัสูตร 

 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
 ปริญญาตรีทางวชิาการ 
 ปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวชิาการ 

 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวชิาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

มคอ. 2 
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 หลกัสูตรปริญญาตรีปฏิบติัการ 
 ปริญญาตรีปฏิบติัการ 
 ปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ปฏิบติัการ 

5.3 ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศส 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 
 รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศ 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
 สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง  
 ความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างประเทศ คือ ........................................................................ 
 ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ............................................................................................ 

(ทั้งน้ี กรณีความร่วมมือกบัสถานศึกษา/หน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศตอ้งสอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 ปริญญามากกวา่ 1 สาขาวชิา 
 ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ...................................... 

หลกัสูตรใชบ้งัคบั ภาคการศึกษา  ...........................  ปีการศึกษา  ................................. 
 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 

หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
 ท่ีประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวทิยาลยัรามค าแหง) 

วาระท่ี  5.26  คร้ังท่ี  7/2560  เม่ือวนัท่ี  5  เดือน  เมษยายน  พ.ศ  2560 
 ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามค าแหง  คร้ังท่ี  4/2560 

วาระท่ี  4.30  เม่ือวนัท่ี  26  เดือน  เมษายน  พ.ศ  2560 และ 
ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามค าแหง  คร้ังท่ี  10/2560 
วาระท่ี  5.8  เม่ือวนัท่ี  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ  2560 
ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (พ.ศ. 2555) และวิชาโทภาษา
ฝร่ังเศส 
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 สกอ. (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เม่ือวนัท่ี  ........  เดือน  ........  พ.ศ.  ........... 

 ส านกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ...................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
8.1 อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาฝร่ังเศสทั้งในภาครัฐและเอกชน 
8.2 ครูสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบัโรงเรียน 
8.3 ผูส้อนภาษาฝร่ังเศสในสถาบนัเอกชน 
8.4 ล่ามและนกัแปล 
8.5 มคัคุเทศก ์
8.6 พนกังานบริษทัเอกชนท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 
8.7 เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานทูตประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาหลกั 
8.8 หน่วยงาน กองกรม ของกระทรวงต่างๆ ท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 
8.9 อาชีพอิสระ เช่น นกัเขียน นกัธุรกิจ เป็นตน้ 

9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

1. นางสาวศศิ  
อินทโกสุม 

ผศ. Docteur 
M.A. 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง) 

Traductologie 
French 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
Queen’s University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

France 
Canada 
ไทย 

2543 
2534 
2532 

2. นางจิณห์นิภา 
ทาสุคนธ์ 

ผศ. Maîtrise 
Licence 
ศศ.บ. 

Sciences du Langage 
Sciences du Langage 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
Université Paris 5 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

France 
France 
ไทย 

2536 
2535 
2530 

3. นายสิริชยั 
โชคชยัสมัฤทธ์ิ 

อ. ศศ.ม. 
อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 
ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 

2546 
2538 

4. Mr. Antoine 
CARQUIN 

อ. Master I 
DEA 
Master 1 
Licence 
DEUG 

Sciences du langage 
Sociologie 
Sociologie 
Sociologie 
Sociologie e 

Université Montpellier 3 
Université Montpellier 3 
Université Montpellier 3 
Université Montpellier 3 
Université de Nantes 

France 
France 
France 
Francce 
France 

2547 
2544 
2543 
2542 
2541 
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ล าดบั
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

5. Mr. Alexandre 
BARTHEL 

อ. Docteur 
Master 
Maîtrise 
Licence 
Licence 

Histoire 
Histoire 
Histoire 
Histoire 
Sciences du Langage 

Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Rouen 
Université de Caen 

France 
France 
France 
France 
France 

2559 
2553 
2552 
2549 
2555 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
อาคารท่ีท าการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หวัหมาก 

11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
(การวเิคราะห์หลกัสูตร) 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

การพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564)  โดยจะยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสามารถปรับตวั
เขา้กบังานท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ตลอดชีวิต รวมทั้งสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศในยุคโลกาภิวตัน์ โดยในปัจจุบนัทุกประเทศทัว่โลกต่างมีแผนพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประกอบธุรกิจ การท่องเท่ียว และ
การคา้หลายประเภท ต้องอาศยัภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ซ่ึงภาษาฝร่ังเศสนับเป็นภาษาส าคญัท่ีมี
บทบาทอย่างสูงในทวีปยุโรปทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอนัทนัสมยัหลายรูปแบบ 
นอกจากน้ีการพฒันาหลกัสูตรยงัสอดคล้องกบันโยบายการเพิ่มศกัยภาพของอาเซียนเพื่อแข่งขนักบั
ภูมิภาคอ่ืน ในรูปของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  ดังนั้ น เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมดงักล่าว หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาจึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของภาษาต่างประเทศและปรับแผนการ
พฒันาความรู้ดา้นภาษาฝร่ังเศสใหส้อดคลอ้งกนั 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

การวางแผนหลกัสูตรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยสภาพสังคมและ
วฒันธรรม ของผูค้นทั้งซีกโลกตะวนัตกและตะวนัออกนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ภาษา
ฝร่ังเศสมีบทบาทส าคญัในสหภาพยโุรป ซ่ึงปัจจุบนัเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคา้เชิงอนุรักษแ์ละ
สินคา้สุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา นวดแผนไทย พืชสมุนไพร อาหารและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ จึงท าให้เกิด
การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้ นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
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เปล่ียนแปลงและพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และยกระดับคุณภาพของ
นกัศึกษาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานไดโ้ดยเฉพาะในระดบัอาเซียนและในระดบันานาชาติ  

12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับ
พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
12.1 ผลกระทบต่อการพฒันาหลกัสูตร 

จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งพฒันาในเชิง
รุกท่ีมีศกัยภาพ และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความตอ้งการของสังคม เพื่อรองรับการแข่งขนัทาง
ธุรกิจการคา้การลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการรองรับนโยบายของประชาคม
อาเซียนปี พ.ศ. 2558 โดยผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ภาษาฝร่ังเศสให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได ้และมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองให้สามารถจดัการกบังานในหน้าท่ี 
รวมทั้งเขา้ใจถึงผลกระทบของความได้เปรียบและเสียเปรียบในการใช้ภาษา เพื่อเปิดตลาดเสรีทาง
การคา้ในอนาคต โดยตอ้งปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 
12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั/สถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมยัท่ี
เปล่ียนไปในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีผลท าให้มหาวิทยาลยั
ต้องทบทวนหลักสูตรเดิมและปรับเปล่ียนแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ดงักล่าว โดยพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดบัสากล 
และสอดคล้องกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก และตอ้ง
สอดคลอ้งกบัปรัชญาปณิธานและความเป็นมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยการจดัหลกัสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อผูเ้รียนจ านวนมาก มีความหลากหลายของหลกัสูตร เพื่อผูเ้รียนหลากหลายอาชีพท่ีอยู่ในวยั 
และฐานะต่าง ๆ กนั มีสภาพทางสังคมต่างกนั และให้การด าเนินการของหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนมีการจดัการท่ียืดหยุน่แต่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นการกระจายโอกาส เพื่อกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาส 
เพื่อการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ กอปรดว้ยความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตส านึกเพื่อการพฒันาและรับใช้
สังคมทุกระดบัชั้นต่อไป 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลยั/สถาบัน 
13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีต้่องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน ดังนี ้

- รายวชิาศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่กระบวนวชิา ดงัน้ี 
** RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) 3(3-0-9) 

คณะนิติศาสตร์ 
** LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป (Introduction to Law) 3(3-0-6) 

คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควชิาอ่ืน) 
ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์ (Art Appreciation) 2(2-0-4) 

** HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก (Western Civilization) 3(3-0-6) 
** HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก (Eastern Civilization) 3(3-0-6) 
** HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย (Foundations of Thai Culture) 3(3-0-6) 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 
(Information and Technology for Searching) 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ (Music Appreciation) 2(2-0-4) 
PHI 1000 หลกัการด ารงชีวติในสังคมไทย (Principles for Living in a Society) 3(3-0-6) 
PHI 1001 วฒันธรรมและศาสนา (Culture and Religion)  3(3-0-6) 
PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ (Introduction to Philosophy) 3(3-0-6) 

** SOC 1003 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Sociology and Anthropology) 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย (Structure of Thai and Its Usage) 3(3-0-6) 
THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย (Introduction to Thai Literature) 3(3-0-6)  
คณะศึกษาศาสตร์ 

** PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป (General Psychology) 3(3-0-6) 
คณะวทิยาศาสตร์ 
AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้ (Introduction to Agriculture) 3(3-0-6) 
BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ (Introduction to Biology) 3(3-0-6) 
CMS 1003 เคมีเบ้ืองตน้ (Introduction to Chemistry) 3(3-0-6) 
PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ (Introduction to Physics) 3(3-0-6) 
SCI 1003 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) 3(3-0-6) 
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ (Introduction to Computer Systems) 3(3-0-6) 
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MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) 3(3-0-6) 
** STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ (Introduction to Statistics) 3(3-0-6) 

คณะรัฐศาสตร์ 
POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป (Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป (General Economics) 3(3-0-6) 
13.2 รายวชิาทีส่าขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเปิดสอนให้สาขาวชิาอ่ืนเรียน ดังนี้ 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไป ได้แก่กระบวนวชิา ดังนี้ 
** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

(French for Communication 1) 
** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

(French for Communication 2) 
** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

(French for Communication 3) 
** FRE 2012 (FRE 2002)  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

(French for Communication 4) 
- รายวชิาเฉพาะ ได้แก่กระบวนวชิา ดังนี้ 

** FRE 4410 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์1 (French for Guides 1) 3(2-2-5) 
FRE 4411 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 (French for Guides 2) 3(2-2-5) 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผูส้อนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

เพื่อให้ไดเ้น้ือหาความรู้และทกัษะภาษาฝร่ังเศส ตลอดจนวฒันธรรมฝร่ังเศสตามความ
ตอ้งการของหลกัสูตร 

13.3.2 ส ารวจความตอ้งการเชิงวิชาชีพจากผูใ้ชบ้ณัฑิตร่วมกบัผูส้อนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/
ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

13.3.3 จดัตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตอ้งการหรือเง่ือนไขการเรียนรู้และทกัษะเป็น
ระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวชิา 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฝร่ังเศส ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทาง

ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส สร้างความเขา้ใจต่อสังคมและโลกปัจจุบนั  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประกอบอาชีพและด ารงตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได ้
1.2 ความส าคัญของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ภาษาและ
วฒันธรรมฝร่ังเศส เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมนุษย์และโลกปัจจุบัน สามารถ
น าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ รวมทั้งด ารงตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะมนุษยศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝร่ังเศสในคร้ังน้ีเพื่อพฒันาทั้งโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตรฯ ให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนได้มากข้ึน และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นการ
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
1.4 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.4.1 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ภาษาฝร่ังเศสในหมวดวิชาทกัษะภาษาฝร่ังเศส ภาษา
ฝร่ังเศสเฉพาะดา้น ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวฒันธรรมฝร่ังเศส 

1.4.2 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และทกัษะในการใช้ภาษาได้ดีเพียงพอท่ีจะออกไป
ประกอบอาชีพและรับใชส้ังคมในภาครัฐและเอกชน 

1.4.3 เพื่อเตรียมนกัศึกษาให้มีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาหาความรู้ในระดบัสูงข้ึนไป เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั และเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทนัต่อ
เหตุการณ์และความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

1.4.4 เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในวฒันธรรมและความคิดของเจา้ของภาษา 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี

มาตรฐานไม่ต ่ ากว่าท่ี  สกอ. 
ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดย
มีพื้นฐานของสังคมและวฒัน 
ธรรมไทย และมีรูปแบบสอด 
คลอ้งกบัหลกัสูตรสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
- หลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ 

2. ปรับป รุงหลัก สูตรให้ สอด 
คล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ และการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและวฒันธรรม 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

- ศึกษาจากขอ้มูลและผลการวิจยั
การเปล่ียนแปลงการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณ ฑิ ตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทกัษะความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บณัฑิตโดยเฉล่ียในระดบัดี 

- การประเมินผลหลักสูตรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 

- สัมมนาเร่ือง “ผู ้ประกอบการ
ตอ้งการบณัฑิตแบบใด” เพื่อให้
ไดข้อ้มูลมาปรับปรุงหลกัสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ไปปฏิบติังานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วชิาการแก่องคก์รภายนอก 

- วเิคราะห์รายละเอียดเน้ือหาของ
รายวชิา 

- ปรับปรุงแผนการสอน ส่ือท่ีใช้
ใน ก าร เรี ยน ก ารสอน  และ
ปรับปรุงวธีิการประเมินผล 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 

- รายละเอียดของรายวิชาท่ีมีการ
ปรับปรุงแลว้ 

- รายงานการใช้ ส่ือการสอนท่ี
ทัน ส มัย  แล ะ เห ม าะส มกับ
รายวชิานั้น ๆ 

- การฝึกอบรมในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การวดัผล 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

สอน ใชส่ื้อและวิธีการสอนท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตรง
เป้าหมายของหลกัสูตร 

สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
โดยให้ เข้าศึกษาดูงาน ประชุม
อบรมสัมมนาทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ โดยการหาแหล่งเงิน
อุดหนุนวิจัย เคร่ืองมือวิจัย และ
การตีพิมพง์านวิจยัเพื่อเผยแพร่ต่อ
นกัวชิาการและสาธารณชน 

- จ านวนอาจารย์ท่ี ได้ เพิ่ มพู น
ความรู้และเล่ือนต าแหน่งทาง
วชิาการ 

- จ านวนคร้ังในการฝึกอบรมและ
ท าวจิยั 

- จ านวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพท์ั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติในแต่
ละปี 

 
หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวภิาค  ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 มี  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธนัวาคม – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ้ 5 

และขอ้ 6  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก 5) 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชาท่ีไม่มีการบงัคบัเขา้ชั้น
เรียนและตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีจะเขา้รับการศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางภาษา กรณีท่ีนักศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับ

พื้นฐาน ใหจ้ดัอบรมก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก ดงัน้ี 
2.4.1 จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อแนะน าการเรียนการสอน 
2.4.2 มีอาจารยใ์หค้  าปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้  าปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว 
2.4.4 จดัท าคู่มือแนะน าการเรียน 

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาวชิาเอกสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสในระหวา่งปีการศึกษา 2560– 

2564 

ช้ันปีที่ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที ่1 100 110 120 130 140 
ช้ันปีที ่2 - 80 100 110 120 
ช้ันปีที ่3 - - 70 90 90 
ช้ันปีที ่4 - - - 60 70 
รวม 100 190 290 390 420 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 60 70 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 แสดงงบประมาณรายรับ/รายจ่าย จ าแนกรายละเอียดตามหวัขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการงบประมาณ 
จ านวนเงิน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน 2,906,640 3,081,040 3,265,910 3,461,870 3,669,590 
ค่าตอบแทน (1) 466,750 466,750 466,750 466,750 466,750 
ค่าใชส้อย (2) 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 
ค่าวสัดุ (3) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าครุภณัฑ ์(4) - 30,000 30,000 30,000 30,000 
ยอดรวม 1+2+3+4 480,525 510,525 510,525 510,525 510,525 
รวมทั้งหมด 3,387,165 3,591,565 3,776,435 3,972,395 4,180,115 

2.6.2 แสดงการประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิต 
ค่าใชจ่้ายรายบุคคลในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 17,187.014 บาทต่อคน 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบตลาดวชิา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 
 แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………… 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ้ 8 

และขอ้ 9 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก 5) 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตรวชิาเอกภาษาฝร่ังเศส 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   40 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษา   18 หน่วยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ   90 หน่วยกิต 
- วชิาเอก   72 หน่วยกิต 

วชิาเอกบงัคบั   36 หน่วยกิต 
วชิาเอกเลือก   36 หน่วยกิต 

- วชิาโท   18 หน่วยกิต 
(3) หมวดวชิาเลือกเสรี     9 หน่วยกิต 
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(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 40 หน่วยกติ ประกอบดว้ยกระบวนวชิา  
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกติ  
ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวชิา 
ก) วชิาคณิตศาสตร์ (Mathematics) หน่วยกิต 
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ (Introduction to Computer Systems) 3(3-0-6) 
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) 3(3-0-6)  

** STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)  
หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้
ข) วชิาวทิยาศาสตร์ (Science) หน่วยกิต 
AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้ (Introduction to Agriculture) 3(3-0-6) 
BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ (Introduction to Biology) 3(3-0-6) 
CMS 1003 เคมีเบ้ืองตน้ (Introduction to Chemistry) 3(3-0-6) 
PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ (Introduction to Physics) 3(3-0-6) 
SCI 1003 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) 3(3-0-6) 
หรือ เลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (Humanities) 10 หน่วยกติ หน่วยกิต 
ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์ (Art Appreciation) 2(2-0-4) 
MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ (Music Appreciation) 2(2-0-4) 

** HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก (Western Civilization) 3(3-0-6) 
** HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก (Eastern Civilization) 3(3-0-6) 
** HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(Foundations of Thai Culture) 
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(Information and Technology for Searching) 
PHI 1000 หลกัการด ารงชีวติในสังคม 3(3-0-6) 

(Principles for Living in a Society) 
PHI 1001 วฒันธรรมและศาสนา (Culture and Religion) 3(3-0-6) 
PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ (Introduction to Philosophy) 3(3-0-6) 

เลือกเรียน 1 วชิา  

เลือกเรียน 1 วชิา  

เลือกเรียน 1 วชิา  
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่วยกติ หน่วยกิต  
** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป (General Economics) 3(3-0-6) 
** LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(Introduction to Law) 
** PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป (General Psychology) 3(3-0-6) 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
(Introduction to Political Science) 

** RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) 3(3-0-9) 
** SOC 1003 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  

(Introduction to Sociology and Anthropology) 
กลุ่มวชิาภาษา (Language) 18 หน่วยกติ 
- ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) 12 หน่วยกติ หน่วยกิต 

** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
(French for Communication 1) 

** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
(French for Communication 2) 

** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
(French for Communication 3) 

** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 
(French for Communication 4) 

- ภาษาไทย 6 หน่วยกติ  
THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย (Structure of Thai and Its Usage) 3(3-0-6) 
THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย (Introduction to Thai Literature) 3(3-0-6) 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ 
(2.1) วชิาเอก 72 หน่วยกติ ประกอบดว้ยกระบวนวชิา 
1) วชิาเอกบงัคบั 36 หน่วยกิต  
2) วชิาเอกเลือก 36 หน่วยกิต 
1) วชิาเอกบังคับ 36 หน่วยกติ ได้แก่  หน่วยกติ 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

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

(French Reading Comprehension 1) 

เลือกเรียน 1 วชิา 
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FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป 3(3-0-6) 
(A Brief Survey of French Literature) 

FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 1 3(3-0-6) 
(Readings in French Civilization 1) 

FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Linguistics) 

** FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 
(French for Communication 5) 

** FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 
(French for Communication 6) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Listening Comprehension 1) 

FRE 3105 การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 1) 

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

** FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 
(French for Communication 7) 

** FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3(2-2-5) 
(French for Communication 8) 

2) วชิาเอกเลือก 36 หน่วยกติ ได้แก่ หน่วยกติ 
นกัศึกษาวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสเลือกสายวชิาดงัน้ี 
2.1) สายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จากหมวดวิชา

ทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ไดไ้ม่น้อยกวา่ 36 หน่วย
กิต ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวิชารหัส 3000 ข้ึนไปไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และจะตอ้งไม่ซ ้ ากบักระบวน
วชิาเอกบงัคบั  โดยเลือกจาก 

2.1.1) หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส ประกอบด้วย หน่วยกติ 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

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

(French Reading Comprehension 1) 
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FRE 2202 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 2 3(2-2-5) 
(French Reading Comprehension 2) 

** FRE 3011 (FR3001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 
(French for Communication 5) 

** FRE 3012 (FR3002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 
(French for Communication 6) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Listening Comprehension 1) 

FRE 3103 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(French Listening Comprehension 2) 

FRE 3104 การฟังและการเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
(French Listening and Writing) 

FRE 3105 การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 1) 

FRE 3106 การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 2) 

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

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

FRE 3301 การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1 3(2-2-5) 
(Translation from French into Thai 1) 

FRE 3302 การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 3(2-2-5) 
(Translation from French into Thai 2)  

** FRE 4011 (FR4001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 
(French for Communication 7) 

** FRE 4012 (FR4002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3(2-2-5) 
(French for Communication 8) 

FRE 4303 การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 3(2-2-5) 
(Translation of Specialized Texts from French into Thai) 
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2.1.2) หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน (FRE x4xx) หน่วยกติ 
FRE 3401 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism) 
FRE 3402 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 3(2-2-5) 

(French for Hotel Personnel) 
FRE 3403 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 

(French for Food and Beverage Service) 
FRE 3404 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน 3(2-2-5) 

(French for Airline Personnel) 
FRE 3405 ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 

(French for Law) 
FRE 3406 ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

(French for Political Science) 
FRE 3407 ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 3(3-0-6) 

(French for Beauty and Fashion) 
FRE 3408 ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business French) 
FRE 3409 ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

(French for Sciences and Technology) 
** FRE 4410 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 

(French for Guides 1) 
FRE 4411 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 

(French for Guides 2) 
FRE 4412 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์ 3(2-2-5) 

(French for Health Care and Medical Services) 
FRE 4415 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5) 

(French for Secretarial Works) 
2.1.3) หมวดวชิาวรรณคดีฝร่ังเศส (FRE x5xx) หน่วยกติ 
FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป 3(3-0-6) 

(A Brief Survey of French Literature) 
** FRE 3503 (FRE 2503) กวนิีพนธ์ฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to French Poetry) 
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** FRE 3504 (FRE 4514) บทละครฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Drama) 

FRE 3505 การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Literary Criticism) 

** FRE 3513 (FRE 4516) นวนิยายฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Novel) 

** FRE 3514 (FRE 4518) เร่ืองสั้นฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Short Stories) 

** FRE 4501 (FRE 3507) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 3(3-0-6) 
(French Classicism) 

** FRE 4502 (FRE 3509) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก 3(3-0-6) 
(French Romanticism) 

** FRE 4503 (FRE 3510) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัจนิยม 3(3-0-6) 
(French Realism) 

FRE 4513 วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลกัษณ์นิยม 3(3-0-6) 
(French Symbolism) 

2.1.4) หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส (FRE x7xx) หน่วยกติ 
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 1 3(3-0-6) 

(Readings in French Civilization 1) 
FRE 2702 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 2 3(3-0-6) 

(Readings in French Civilization 2) 
FRE 2703 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 3(3-0-6) 

ในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in Current Situations in France) 

FRE 2704 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี 3(3-0-6) 
ในชีวติและสังคมฝร่ังเศส 
(Readings in French Savoir-vivre) 

FRE 3705 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Readings in French Politics) 

FRE 3706 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
เพื่อการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in French Geography for Tourism) 
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FRE 4711 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Readings in French Arts) 

FRE 4712 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรม 3(3-0-6) 
ของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 
(Readings in Francophone Society and Culture) 

FRE 4714 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะโภชนาการฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Readings in French Gastronomy) 

* WES 1001 วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
(Western Culture for Communication) 

2.1.5) หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (FRE x9xx) หน่วยกติ 
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to French Linguistics) 
FRE 2902 ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to French Lexicology) 
FRE 3904 สัทวทิยาภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(French Phonology) 
FRE 4906 วทิยาหน่วยค าภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(French Morphology) 
FRE 4908 อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(French Semantics) 
FRE 4910 วากยสัมพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(French Syntax) 
FRE 4911 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6)  

เป็นภาษาต่างประเทศ 
(Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language) 

** FRE 4912 ปัญหาการฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Problems in Listening and Speaking French) 

* FRE 4915 ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Problems in Reading and Writing French) 
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2.2) สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน  นักศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้นไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

หน่วยกติ 
FRE 3401 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism) 
FRE 3402 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 3(2-2-5) 

(French for Hotel Personnel) 
FRE 3403 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 

(French for Food and Beverage Service) 
FRE 3404 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน 3(2-2-5) 

(French for Airline Personnel) 
FRE 3405 ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 

(French for Law) 
FRE 3406 ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

(French for Political Science) 
FRE 3407 ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 3(3-0-6) 

(French for Beauty and Fashion) 
FRE 3408 ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business French) 
FRE 3409 ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

(French for Sciences and Technology) 
** FRE 4410 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 

(French for Guides 1) 
FRE 4411 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 

(French for Guides 2) 
FRE 4412 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์ 3(2-2-5) 

(French for Health Care and Medical Services) 
FRE 4415 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5) 

(French for Secretarial Works) 
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ค าอธิบายความหมายของรหัสวชิา 
ความหมายของรหัสประจ ากระบวนวชิา 
รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX xxxx โดยแต่ละหลกัมีความหมาย ดงัน้ี 
หลกัท่ี 1 – 3 (XXX) เป็นตวัอกัษร ส่ือถึงรหสัวชิา 
หลกัท่ี 4 เป็นตวัเลข ส่ือถึงชั้นปีของวชิา (วชิาชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4) 
หลกัท่ี 5 เป็นตวัเลข ส่ือถึงหมวดวชิา 
หลกัท่ี 6 – 7 เป็นตวัเลข ส่ือถึงล าดบัของวชิา 
ความหมายเลขประจ าหมวดวชิา 
เลข 0 หมายถึง หมวดทกัษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศส (FRE x0xx) 
เลข 1 หมายถึง หมวดทกัษะภาษาฝร่ังเศสดา้นการฟังและการพูด (FRE x1xx) 
เลข 2 หมายถึง หมวดทกัษะภาษาฝร่ังเศสดา้นการอ่านและการเขียน (FRE x2xx) 
เลข 3 หมายถึง หมวดทกัษะภาษาฝร่ังเศสดา้นการแปล (FRE x3xx) 
เลข 4 หมายถึง หมวดภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น (FRE x4xx) 
เลข 5 หมายถึง หมวดวรรณคดีฝร่ังเศส (FRE x5xx) 
เลข 7 หมายถึง หมวดอารยธรรมฝร่ังเศส (FRE x7xx) 
เลข 9 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (FRE x9xx) 
* หมายถึง กระบวนวชิาท่ีเปิดใหม่ในหลกัสูตรน้ี 
** หมายถึง กระบวนวชิาท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในหลกัสูตรน้ี 

 
(2.2) วชิาโท 18 หน่วยกติ (ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเรียน) 
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซ ้ ากบัวิชาเอกหรือเลือกเรียน

วชิาโทในคณะอ่ืนๆ  ของมหาวทิยาลยัรามค าแหงตามกฎเกณฑด์งัน้ี 
1) ส าหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
2) ส าหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ  กรณีท่ี

กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดงักล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของนักศึกษาท่ีจะเลือก
เรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

3) ส าหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้เป็นสิทธ์ิของนักศึกษาท่ีจะ
เลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

4) กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นวิชาโทจะตอ้งไม่ซ ้ ากบักระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 

รายละเอียดอ่ืนในการเรียนวชิาโทใดๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 



22 
 

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี 9 หน่วยกติ 
นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ซ ้ ากบั

กระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หากเรียน
กระบวนวชิาคู่ซ ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

3.1.3 แผนการศึกษา 
1. สายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วยกติ 
**HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 
**HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 
**HIS 1201 พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 
เพื่อการคน้ควา้ 

PHI 1000 หลกัการด ารงชีวติ 3(3-0-6) 
ในสงัคมไทย 

PHI 1001 วฒันธรรมและศาสนา 3(3-0-6) 
PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

**SOC 1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3(3-0-6) 
เบ้ืองตน้ 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
**FRE 1011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
ART 1003 ศิลปะวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 
MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
**LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 3(3-0-6) 

กฎหมายทัว่ไป 
**PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-6) 

THA1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
XXX xxxx วชิาคณิตศาสตร์/วชิาวทิยาศาสตร์ 3(x-x-x) 

**FRE 1012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 
 

รวม 17 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วยกติ 
**FRE 2011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

โดยสงัเขป 
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 
รวม 18 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
**FRE 2012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
เพื่อความเขา้ใจ 1 

FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
อารยธรรมฝร่ังเศส 1 

FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 1 กระบวนวชิา 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 

 2 หน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

เลือก 1 วิชา 

เลือก 1 วิชา 

เลือก 
1 วิชา 

เลือก 1 
วิชา 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วยกติ 
**FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 

FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

 
 

รวม 15 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
**FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟัง 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3105 การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

 หน่วยกติ 
**FRE 4011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 

FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
**FRE 4012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 8 3(2-2-5) 

FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 

2. สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วยกติ 
**HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 
**HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 
**HIS 1201 พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 
เพื่อการคน้ควา้ 

PHI 1000 หลกัการด ารงชีวติ 3(3-0-6) 
ในสงัคมไทย 

PHI 1001 วฒันธรรมและศาสนา 3(3-0-6) 
PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

**SOC 1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3(3-0-6) 
เบ้ืองตน้ 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
**FRE 1011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
ART 1003 ศิลปะวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 
MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
**LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 3(3-0-6) 

กฎหมายทัว่ไป 
**PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-6) 

THA1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
XXX xxxx วชิาคณิตศาสตร์/วชิาวทิยาศาสตร์ 3(x-x-x)) 

**FRE 1012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 
 

รวม 17 หน่วยกิต 
 

 3 หน่วยกิต 

 2 หน่วยกิต 
เลือก 1 วิชา 

เลือก 1 วิชา 

เลือก 
1 วิชา 

เลือก 1 
วิชา 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วยกติ 
**FRE 2011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

โดยสงัเขป 
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 
รวม 18 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
**FRE 2012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
เพื่อความเขา้ใจ 1 

FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
อารยธรรมฝร่ังเศส 1 

FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วยกติ 
**FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 

FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

 
 รวม 15 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
**FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟัง 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศส 1 

FRE 3105 การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

 หน่วยกติ 
**FRE 4011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 

FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 

หน่วยกติ 
** FRE 4012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 8 3(2-2-5) 

FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
FRE x4xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
XXX xxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นทางเลือกส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถเขา้เรียนไดใ้นภาคเรียน
ปกติ หรือนกัศึกษาท่ีตอ้งการสอบแกอ้กัษรคะแนนเพื่อขอส าเร็จการศึกษา  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาภาษาฝร่ังเศสในภาคฤดูร้อนได้ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1 เป็นต้นไป โดยเลือกลงทะเบียนเรียน
กระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในภาคฤดูร้อนของแต่ละปีการศึกษา ทั้งน้ี รวมทุกกระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนแลว้ จะตอ้งไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Computer Systems) 
ประวตัิความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ 
ของคอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันา
โปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
History  of  computer, number system, components of computer system: 
hardware, software; data communication, computer network, various types of 
information systems, programming development concept, computer applica-
tions, social impacts and ethical issues on computer using. 

MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
(Basic Mathematics) 
(ไม่นบัหน่วยกิตใหน้กัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจ านวนจริง เวกเตอร์ และ
เมทริกซ์ หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, 
counting principle and probability. 

** STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Statistics) 
(ไม่เปิดสอนส าหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การกระจาย  ความ
น่าจะเป็น การชกัตวัอยา่ง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบขอ้สมมุติฐาน 
สหสัมพนัธ์และการถดถอย และการประยกุตท์างสังคมศาสตร์ 
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, 
probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression 
applied for social sciences. 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Agriculture) 
(ไม่เปิดส าหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความส าคญัใน
สังคมปัจจุบนั และศึกษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการเกษตร ตลอดจน
หลกัปฏิบติัและการจดัการเกษตร 
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, 
social importance and environment studies. 

BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Biology) 
(ไม่เปิดส าหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิต หลักเบ้ืองต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการ
ด ารงชีวติ และชีววทิยาส าหรับชีวติประจ าวนั 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living 
and biology for everyday life. 

CMS 1003 เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Chemistry) 
(ไม่เปิดส าหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
วทิยาศาสตร์ทางเคมีและการประยกุต ์เนน้หลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีในลกัษณะทัว่ไป 
และการประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 
Science of chemistry and its application, with emphasis on general principles 
and theories and various industrial applications. 

PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Physics) 
(ไม่เปิดส าหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของ
ไหลคล่ืน ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการส่ือสาร
อะตอมและควอนตัม  การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อ
ประโยชน์ในทางสันติ 
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Units and measurements, force and motion, work, energy, fluid mechanics 
waves, heat in atmosphere, light, color, electricity and electrical communica-
tions, atoms and quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful 
applications of atomic energy. 

SCI 1003 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
(Basic Science) 
(ไม่เปิดส าหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจ าวนั โดยเน้นการใช้
วทิยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการด ารงชีวติและการเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
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. 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(Art Appreciation) 
ศึกษาศิลปะส าคญัเฉพาะอยา่งจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเนน้
คุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและ
สร้างสรรคศิ์ลปะ 
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. 

** HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 
(Western Civilization) 
ศึกษาพฒันาการทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสังคมและวฒันธรรมของ
สังคมตะวนัตกตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนั โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารย
ธรรมตะวนัตกตลอดจนการครอบง าของอารยธรรมดงักล่าวท่ีมีต่อโลก นบัตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา 
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A study of political, economic, social, and cultural developments of Western 
societies from ancient times to modern times. Emphasis is placed on unique 
features of Western civilization and its dominance in the world since the 18th 
century 

** HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 
(Eastern Civilization) 
ศึกษาประวติัความเป็นมา พฒันาการและความส าเร็จของอารยธรรมตะวนัออก 
ตั้ งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรม
ตะวนัออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวนัตกท่ี
ครอบง าโลกยคุใหม่ 
A study of the origins, developments and achievements of Eastern civilization, 
from antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive 
characteristics of Eastern civilization and its responses to challenges from 
Western dominance in modern times. 

** HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาประวติัศาสตร์วฒันธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้น
ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม 
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. 
Emphasis is placed on unique characteristics of political, economic, social, and 
cultural developments. 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 
(Information and Technology for Searching) 
ศึกษาบทบาทและความส าคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุด
อตัโนมติั ระบบการจดัเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นควา้และเผยแพร่สารสนเทศ 
วธีิการคน้ควา้ การท ารายงานและการอา้งอิงในงานวชิาการ 
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. 
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MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 
(Music Appreciation) 
ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของ
ประวติัศาสตร์ ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจ าเป็นแก่
การฟัง ผลงานของนักประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิด
ต่างๆ เนน้พฒันาการและความรู้เก่ียวกบัดนตรีไทย 
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. 

PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Philosophy) 
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา 
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก 
ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยัปัจจุบนั 
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. 

PHI 1000 หลกัการด ารงชีวิตในสังคม  3(3-0-6) 
(Principles for Living in a Society) 

ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  การแสวงหาคุณค่า  และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่
ชีวติ  บ่อเกิด และความจ าเป็นของจริยธรรมในสังคม 
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for 
human life, the source  and necessity of morality in society. 

PHI 1001 วฒันธรรมและศาสนา 3(3-0-6) 
(Culture and Religions) 

ศึกษาความหมายของวฒันธรรม  วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก วฒันธรรม
ไทยในอดีตและ ปัจจุบนัขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ศาสนา ศาสนาต่างๆ ในโลกปัจจุบนั สาระส าคญัท่ีควรศึกษาในศาสนาต่างๆ 
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A study of cultures and religions: the meaning of culture, western culture, 
eastern culture, especially Thai culture from past to present, as well as Thai 
customs. The study of the fundamental and essence of world religions are 
included. 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(General Economics) 
ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร์  ศึกษาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ดงัหัวขอ้ต่อไปน้ี  อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การก าหนดราคาและการ
แทรกแซงราคาของรัฐบาล  ทฤษฎีการผลิต ตน้ทุน รายรับ และก าไรจากการผลิต 
ตลาด รายไดป้ระชาชาติ การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบาย
การเงิน การคลงัสาธารณะและนโยบายการคลงั  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
และการพฒันาเศรษฐกิจ 
A study of basic and general knowledge of economics including both 
microeconomics and macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, 
elasticity of supply, equilibrium price, production theory, cost, revenue, profit, 
markets, national income, money sector and monetary policy, public finance and 
fiscal policy, international economics and economic developments. 

** LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 
(Introduction to Law) 
(หา้มนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ลงทะเบียนเรียน) 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและ
ความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล  การก าหนดตวั
บุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และ
กระบวนการยติุธรรม 
A study of the nature of law; classification of law; law enforcement; persons and 
capacity; rights and their exercise; period of personality; person determination; 
juristic persons’ capacity; family; succession; property; and judicial process. 
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POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
(Introduction to Political Science) 
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวทิยาการ ศึกษาแนวความคิดและ
หลักการใหญ่ๆ ในเร่ืองรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์  ศึกษาประเด็นส าคญัๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง 
การพฒันาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ การบริหารรัฐกิจ 
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of 
state, politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in 
political science such as political development, democracy development, 
political ideology and behavior, international relations and public 
administration. 

** PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
(General Psychology) 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทาง
สรีรวิทยาเก่ียวกบัพฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความคิด 
ความจ า อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 
เป็นตน้ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological 
basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning 
cognition, memory, emotion and motivation, intelligence, personality and social 
behavior, etc. to be applied for daily life. 

** RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9) 
(Knowledge and Morality) 
ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับ
คุณธรรมสังคม  การน าหลักธรรมาภิบาล หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต และปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ รวมทั้ งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน เพื่อพฒันาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทย  มีส านึกท่ีจะดูแลรับผิดชอบ
สังคมไทย 
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The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and 
ethics, the relationships between knowledge and moralitys, the fostering of 
individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles of 
good governance, the use of the philosophy of the sufficiency economy in actual 
life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the need to 
conserve natural resources, to protect the environment and sources of energey to 
the end that graduates will have the qualities of being knowlegeable and socially 
good persons who will take responsibility for Thai society. 

** SOC 1003 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Sociology and Anthropology) 
ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคม
วทิยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเร่ืองสังคม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนั
ทางสังคม วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยก์ับ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่างๆ การขดัเกลาทาง
สังคม การจัดช่วงชั้ น พฤติกรรมเบ่ียงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  การน าเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไป
ประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 
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. 

หมวดวชิาภาษา 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส) 

** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
(French for Communication 1) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารโดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ดว้ย
ค าศพัท ์ส านวนและประโยคง่ายๆ 
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A study of the French language for communication through practice in listening, 
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, 
expressions and use of sentence patterns. 

** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
(French for Communication 2) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 
1011 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 1 aiming to practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. 
(Recommended preliminary course: FRE 1011) 

** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
(French for Communication 3) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2  โดยฝึกทกัษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ีสูงข้ึน (ควรเรียน
กระบวนวชิา FRE 1012 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 2  aiming to  further practice  the 
listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of 
communication in daily life. (Recommended preliminary course: FRE 1012) 

** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 
(French for Communication 4) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนเพื่อการส่ือสารในระดบัท่ีสูงข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียน
กระบวนวชิา FRE 2011 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 3 aiming to further practice the 
listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of 
communication in a variety of situations. (Recommended preliminary course: 
FRE 2011) 



34 
 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(Structure of Thai and Its Usage) 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบค าและ
ระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และส านวนไทย เพื่อน าไปใช้เป็น
ความรู้พื้นฐานในการฟัง 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 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
(Introduction to Thai Literature) 
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึง
ปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ท่ีใช้ทาง
วรรณคดี 
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, 
including types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

 
หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

(French Pronunciation) 
ศึกษาการออกเสียงภาษาฝร่ังเศสมาตรฐานทั้งเสียงสระและพยญัชนะ เสียงหนัก
เบาและท านองเสียงในประโยค โดยเรียนรู้สัทอกัษร 
A study of standard French pronunciation: vowels and consonants, word and 
sentence stress as well as intonation pattern based on the knowledge of the 
phonetic symbols. 

FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 1 3(2-2-5) 
(French Reading Comprehension 1) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจเน้ือหา ศพัท์ส านวนและ
โครงสร้างภาษา  
A study of French texts to understand their contents, vocabulary, expressions 
and structures. 
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FRE 2202 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 2 3(2-2-5) 
(French Reading Comprehension 2) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจเน้ือหา ศพัท์ส านวนและ
โครงสร้างภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  
A study of French texts to understand their contents, vocabulary, expressions 
and structures at a higher level.   

** FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 
(French for Communication 5) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4  โดยศึกษาลักษณะ
โครงสร้างประโยค ศพัท์ ส านวนส าหรับผูเ้รียนระดบักลาง และฝึกการอ่าน ฟัง 
พูด เขียนเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ  (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 2012 
มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 4 with emphasis on sentence 
structures, vocabulary and expressions for intermediate learners.  Practice in 
listening, speaking, reading and writing skills for communication in various 
situations. (Recommended preliminary course: FRE 2012) 

**FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 
(French for Communication 6) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 โดยศึกษาลักษณะ
โครงสร้างประโยค ศพัท์ ส านวนในระดบัสูงข้ึน และฝึกการอ่าน ฟัง พูด เขียน
เพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE 3011 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 5 with emphasis on sentence 
structures, vocabulary and expressions iin a higher level.  Practice in listening, 
speaking, reading and writing skills in a higher level for communication in 
various situations. (Recommended preliminary course: FRE 3011) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Listening Comprehension 1) 
ฝึกทกัษะความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส โดยฝึกฟังบทสนทนา การเล่าหรือ
การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ๆไป ของเจา้ของภาษา  
Practice in listening comprehension in French by listening to dialogues, 
narration or expression of opinions in general topics by native speakers.  
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FRE 3103 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(French Listening Comprehension 2) 
ฝึกทกัษะความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส โดยฝึกฟังรายงานขอ้มูลข่าวสาร บท
สัมภาษณ์ บทภาพยนตร์ผา่นส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ฝร่ังเศส 
Practice in listening comprehension in French by listening to news, 
documentaries, interviews and films broadcasted by French radio and television.  

FRE 3104 การฟังและเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
(French Listening and Writing) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสโดยฝึกฟังและเขียนตามเสียงภาษาฝร่ังเศสเพื่อทดสอบความ
เขา้ใจเน้ือหาโดยรวม โครงสร้างประโยค เคร่ืองหมายวรรคตอน ศพัทแ์ละส านวน 
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.  

FRE 3105 การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 1) 
ศึกษาค าศพัท ์ส านวน ภาษาฝร่ังเศสท่ีใชพู้ดในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพฒันาทกัษะ
การพูดภาษาฝร่ังเศส  
A study of vocabulary and expressions used in different situations in order to 
develop French speaking skills. 

FRE 3106 การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 2) 
ศึกษาค าศพัท ์ส านวน ภาษาฝร่ังเศสท่ีใชพู้ดแสดงความคิดเห็น แสดงทศันคติ เชิญ
ชวนและเสนอแนะ ในสถานการณ์ต่างๆท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้นยิง่ข้ึน  
A study of vocabulary and expressions used in giving opinions, attitudes, 
making suggestions in more complex situations. 

FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(Writing French 1) 
ศึกษาหลักการเขียนประโยคภาษาฝร่ังเศสโดยฝึกใช้ค  าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์เพื่อเขียนประโยคและอนุเฉทสั้นๆ  
A study of principles of sentence writing in French using vocabulary, 
expressions and grammar to construct sentences and short paragraphs. 
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FRE 3204 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(Writing French 2) 
ศึกษาหลักการเขียนความเรียงภาษาฝร่ังเศสโดยฝึกใช้ค  าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อถ่ายทอดความคิดและส่ือความหมายใหไ้ดส้มบูรณ์  
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. 

FRE 3301 การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1 3(2-2-5) 
(Translation from French into Thai 1) 
ศึกษาท าความเขา้ใจขอ้เขียนภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
ทัว่ๆ ไป  เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทยไดค้รบถว้น 
A study of selected general French texts in order to completely restore the 
original message into Thai. 

FRE 3302 การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 3(2-2-5) 
(Translation from French into Thai 2) 
ศึกษาท าความเขา้ใจขอ้เขียนภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
ทัว่ๆไป ในระดบัภาษาท่ีสูงข้ึน เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทยไดค้รบถว้น  
A study of selected general texts of more advanced French in order to 
completely restore the original message into Thai. 

** FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 
(French for Communication 7) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 โดยศึกษาลักษณะ
โครงสร้างประโยค ศพัท์ ส านวนส าหรับผูเ้รียนระดบัสูง และฝึกการอ่าน ฟัง พูด 
เขียนเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีซบัซ้อน (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 
3012 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 6 with emphasis on sentence 
structures, vocabulary and expressions for advanced learners.  Practice in 
listening, speaking, reading and writing skills for communication in complex 
situations. (Recommended preliminary course: FRE 3012) 
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** FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3(2-2-5) 
(French for Communication 8) 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจากภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 โดยศึกษาลักษณะ
โครงสร้างประโยค ศพัท์ ส านวนในระดบัสูง และฝึกการอ่าน ฟัง พูด เขียนเพื่อ
การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึน (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 
4011 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 7 aiming to further practice the 
listening, speaking, reading and writing skills in an advanced level for 
communication in more complex situations. (Recommended preliminary course: 
FRE 3012) 

FRE 4303 การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 3(2-2-5) 
(Translation of Specialized Texts from French into Thai) 
ศึกษาขอ้เขียนภาษาฝร่ังเศสในสาขาวิชาเฉพาะดา้นในระดบัพื้นฐาน โดยศึกษา
ค าศพัท ์ส านวนพื้นฐานของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายของตน้ฉบบั
เป็นภาษาไทยไดค้รบถว้น  
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.  

หมวดภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน  
FRE 3401 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนา บทอ่านและ
เอกสารต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียว เน้นฝึกทกัษะการฟังและพูด
ภาษาฝร่ังเศส  
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.   

FRE 3402 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 3(2-2-5) 
(French for Hotel Personnel) 
ศึกษาและฝึกภาษาฝร่ังเศสท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการในแผนกต่างๆของโรงแรม 
โดยเนน้ทกัษะการฟังและพูด  ดูงานดา้นบริการของโรงแรม  
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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.   

FRE 3403 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   3(2-2-5) 
(French for Food and Beverage Service) 
ศึกษาและฝึกภาษาฝร่ังเศสท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ภัตตาคาร  โดยเน้นทักษะการฟังและพูด  ดูงานด้านการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม   
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.   

FRE 3404 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน 3(2-2-5) 
(French for Airline Personnel) 
ศึกษาและฝึกภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบินท่ีให้บริการภาคพื้นดินและ
บนเคร่ืองบิน โดยเนน้ทกัษะการฟังและพูด  ดูงานดา้นการบริการของสายการบิน  
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.   

FRE 3405 ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
(French for Law) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ
ดา้นนิติศาสตร์พื้นฐาน โดยเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  
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.  

FRE 3406 ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
(French for Political Science) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ 
ดา้นรัฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  
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.  
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FRE 3407 ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 3(3-0-6) 
(French for Beauty and Fashion) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพดา้นความงามและแฟชัน่ การดูแลรักษาความงามของ
ใบหนา้ เรือนร่าง ผม เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัและน ้ าหอม ดูงานในสถาบนัความงาม
และแฟชัน่  
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.   

FRE 3408 ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 3(3-0-6) 
(Business French) 
ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารท่ีใชใ้น
วงการธุรกิจทัว่ไป  
A study of French vocabulary, expressions and structures from texts and 
documents used in general business.   

FRE 3409 ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
(French for Sciences and Technology) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ การส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทยแ์ละสาธารณสุข โดยเนน้การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ  
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.  

** FRE 4410 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 
(French for Guides 1) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ชีวติความเป็นอยู ่ศิลปะ วฒันธรรมและ
สถานท่ีท่องเท่ียวของไทย และฝึกการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 
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A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents 
and media related to Thai geography, history, life style, arts, culture and tourist 
attractions in Thailand with a practice in reading, listening, speaking and writing 
skills. 

FRE 4411 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 
(French for Guides 2 ) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของไทย โดยเนน้ทกัษะการอ่าน ฟัง และพูด  ฝึก
ภาคสนาม  
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.   

FRE 4412 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์ 3(2-2-5) 
(French for Health Care and Medical Services) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสท่ีใชใ้นงานบริการดา้นสุขภาพ
และการแพทย์ โรคและอาการของโรค ยาและวคัซีนประเภทต่างๆ การตรวจ
วินิจฉัยโรคและการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล ดูงานด้านการบริการทาง
การแพทย ์ 
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.   

FRE 4415 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5) 
(French for Secretarial Works) 
ศึกษาค าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสท่ีใช้ในงานเลขานุการ การนดั
หมาย การติดต่อส่ือสารและบริการลูกคา้ การจดัเตรียมและบนัทึกการประชุม การ
จดัเก็บเอกสาร การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในองค์กร รวมถึงการใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส้ านกังานเพื่องานเลขานุการ ดูงานในหน่วยงานท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 
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A study of French vocabulary, expressions and structures used in secretarial 
works: appointment making, customer 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.  

หมวดวรรณคดีฝร่ังเศส  
FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป 3(3-0-6) 

(A Brief Survey of French Literature) 
ศึกษาความเป็นมาของวรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป ตั้งแต่สมยักลางจนถึงศตวรรษ
ท่ี 19 เพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์บา้นเมือง สภาพสังคมกบัความคิด
และรูปแบบของวรรณกรรมประเภทต่างๆ   
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.   

** FRE 3503 (FRE 2503) กวนิีพนธ์ฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Poetry) 
ศึกษาฉนัทลกัษณ์บทกวีนิพนธ์ฝร่ังเศสและผลงานของกวีท่ีส าคญัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
16 ถึงศตวรรษท่ี 20 
A study of French versification and works of major French poets from the 16th 
to 20th centuries. 

** FRE 3504 (FRE 4514) บทละครฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Drama) 
ศึกษาประวติัความเป็นมา ประเภทของบทละครและผลงานของนกัประพนัธ์บท
ละครฝร่ังเศสท่ีส าคญัตั้งแต่สมยักลางจนถึงสมยัปัจจุบนั 
A study of the historical development, types of drama and works of major 
French dramatists from the Middle Age to the present.   

FRE 3505 การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Literary Criticism) 
ศึกษาหลกัเบ้ืองตน้ในการวิจารณ์วรรณกรรม และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา
วรรณกรรมภาษาฝร่ังเศสประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง  
An introduction to the theories of literary criticism as a basis for studying 
French prose and poetry criticism. 
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** FRE 3513 (FRE 4516) นวนิยายฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Novel) 
ศึกษาประวติัความเป็นมา ประเภทของนวนิยาย และผลงานของนักประพนัธ์
ฝร่ังเศสท่ีส าคญัตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั 
A study of the historical development, types of novel and works of major 
French novelists from the 19th century to the present. 

** FRE 3514 (FRE 4518) เร่ืองสั้นฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Short Stories) 
ศึกษาลักษณะและวิวฒันาการการเขียนเร่ืองสั้ นฝร่ังเศส เลือกศึกษางานของ
นกัเขียนเร่ืองสั้นท่ีเด่น เพื่อเขา้ใจในเน้ือหาและความคิด  
A study of the characteristics and the development of French short stories 
through selected works of important authors to understand the story and 
message. 

** FRE 4501 (FRE 3507) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 3(3-0-6) 
(French Classicism) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของวรรณคดีคลาสสิ กฝร่ังเศสใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ี
สะทอ้นแนวคิดดงักล่าว   
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. 

** FRE 4502 (FRE 3509) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก 3(3-0-6) 
(French Romanticism) 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติกใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ี
สะทอ้นแนวคิดดงักล่าว   
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. 
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** FRE 4503 (FRE 3510) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัจนิยม 3(3-0-6) 
(French Realism) 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัจนิยมใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนกัเขียนท่ี
สะทอ้นแนวคิดดงักล่าว  
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.  

FRE 4513 วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลกัษณ์นิยม 3(3-0-6) 
(French Symbolism) 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลกัษณ์นิยม
ใน คริสตศตวรรษท่ี 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของ
นกัเขียนท่ีสะทอ้นแนวคิดดงักล่าว 
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. 

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

(Readings in French Civilization 1) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคัดเลือกมาเพื่อความเข้าใจอารยธรรมของชาว
ฝร่ังเศสท่ีส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวิทยาการ และวรรณกรรม 
ตั้งแต่เร่ิมก าเนิดประเทศฝร่ังเศสจนถึงศตวรรษท่ี 19 
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. 

FRE 2702 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 2 3(3-0-6) 
(Readings in French Civilization 2) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคัดเลือกมาเพื่อความเข้าใจอารยธรรมของชาว
ฝร่ังเศสท่ีส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวิทยาการ และวรรณกรรม 
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบนั 
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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. 

FRE 2703 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศฝร่ังเศส  3(3-0-6) 
(Readings in Current Situations in France) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัใน
ประเทศฝร่ังเศสในแง่ต่างๆ 
A study of selected French texts to understand current situations in France in 
various aspects. 

FRE 2704 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี 3(3-0-6) 
ในชีวติและสังคมฝร่ังเศส 
(Readings in French Savoir-vivre) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจขนบธรรมเนียมประเพณี 
มารยาทและการปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนัของชาวฝร่ังเศส 
A study of selected French texts to understand French customs, etiquettes and 
manners in daily life. 

FRE 3705 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Readings in French Politics) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจการเมืองการปกครองของ
ประเทศฝร่ังเศสตั้งแต่สมยัสาธารณรัฐท่ี 5 จนถึงปัจจุบนั  
A study of selected French texts to understand French politics and government 
from the 5th Republic to the present. 

FRE 3706 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
เพื่อการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in French Geography for Tourism) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคัดเลือกมาเพื่อความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ของ
ประเทศฝร่ังเศสโดยทั่วไปเพื่อการท่องเท่ียว ทั้ งในด้านภูมิประเทศ สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในภาคต่างๆ เมืองส าคญั ประชากร อาชีพและผลิตภณัฑ์
ประจ าทอ้งถ่ิน 
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. 
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FRE 4711 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Readings in French Arts) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจศิลปะฝร่ังเศสและผลงาน
ของศิลปินคนส าคัญๆ ในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและ
มณัฑนศิลป์ 
A study of selected French texts to understand French arts and works of major 
artists in architecture, painting, sculpture and interior decoration. 

FRE 4712 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรม 3(3-0-6) 
ของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 
(Readings in Francophone Society and Culture) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเขา้ใจภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
สังคมและวฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศสในทวีปยุโรป แอฟริกา เอเชีย 
อเมริกาเหนือ และหมู่เกาะต่างๆ 
A study of selected French texts to understand French-speaking countries in 
Europe, Africa, Asia, North America and Oceanic Islands: their geography, 
history, society and culture. 

FRE 4714 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะโภชนาการฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Readings in French Gastronomy) 
ศึกษาบทอ่านภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัเลือกมาเพื่อความเข้าใจวิวฒันาการของศิลปะ
โภชนาการ ฝร่ังเศสในภูมิภาคต่างๆ 
A study of selected French texts to understand the development of French 
gastronomy in different regions. 

* WES 1001 วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
(Western Culture for Communication) 
(เปิดสอนเฉพาะนกัศึกษาคณะอ่ืนเรียนเท่านั้น) 
ศึกษาอตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั สเปน 
รัสเซีย เพื่อให้นักศึกษาสามารถส่ือสารระหว่างวฒันธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประยกุตใ์ชใ้นบริบทสังคมโลกท่ีหลากหลายในศตวรรษท่ี 21 
This course examines cultural identities of French-, German-, Spanish- and 
Russian-speaking countries in order to help students develop effective 
intercultural communication and apply the acquired knowledge to the context of 
diversified global society of the 21st century. 
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หมวดภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส  
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to French Linguistics) 
ศึกษาภาพรวมและความคิดหลักของภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส โดยเน้นการศึกษา
ระบบเสียง ค า และโครงสร้างภาษาฝร่ังเศสปัจจุบนั  
An overview of French linguistics: phonology, morphology and syntax of 
contemporary French. 

FRE 2902 ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Lexicology) 
ศึกษาค าศพัทช์นิดต่างๆในภาษาฝร่ังเศส รวมทั้งชนิดและการใชพ้จนานุกรมภาษา
ฝร่ังเศส 
A study of different categories of French lexicon, including various types and 
usage of French dictionaries. 

FRE 3904 สัทวทิยาภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Phonology) 
ศึกษาระบบเสียงและการออกเสียงในภาษาฝร่ังเศส 
A study of French sound system and pronunciation. 

FRE 4906 วทิยาหน่วยค าภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Morphology) 
ศึกษาระบบค า องคป์ระกอบและหนา้ท่ีของค าในภาษาฝร่ังเศส  
A study of French morpheme: word formation and functions. 

FRE 4908 อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Semantics) 
ศึกษาทฤษฎีและการวเิคราะห์ความหมายในภาษาฝร่ังเศส  
A study of French semantic theories and analysis. 

FRE 4910 วากยสัมพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Syntax) 
ศึกษาล าดบัและหนา้ท่ีของค า วลี และประโยคในภาษาฝร่ังเศส  
A study of word order and functions, phrases and sentences in French syntax. 
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FRE 4911 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ  3(3-0-6) 
(Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์เพื่อน ามาประยุกต์ในการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา 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) 

** FRE 4912 ปัญหาการฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Problems in Listening and Speaking French) 
วิเคราะห์ปัญหาของนกัเรียนไทยในดา้นการฟัง และการพูดภาษาฝร่ังเศสและหา
แนวทางแกไ้ข 
An analysis of Thai students’ problems in listening and speaking skills in order 
to find solutions to their problems. 

* FRE 4915 ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Problems in Reading and Writing French) 
วิเคราะห์ปัญหาของนกัเรียนไทยในดา้นการอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศสและ
หาแนวทางแกไ้ข 
An analysis of Thai students’ problems in reading and writing skills in order to 
find solutions to their problems. 

3.2 วชิาโทภาษาฝร่ังเศส (ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรอ่ืนหรือสาขาอ่ืนเรียน) 
โครงสร้าง/จ านวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 
2) วชิาโทเลือก   6 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ 
ก. นักศึกษาท่ีไม่ได้เลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียน 4 กระบวนวิชา

ต่อไปน้ี  หน่วยกติ 
** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

(French for Communication 1) 
** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

(French for Communication 2) 
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** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
(French for Communication 3) 

** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 
(French for Communication 4) 

ข. นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป 2 กระบวนวิชา คือ FRE 1011 และ 
FRE 1012 แลว้ ใหเ้รียน 2 กระบวนวชิา ต่อไปน้ี หน่วยกติ 

** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
(French for Communication 3) 

** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 
(French for Communication 4) 

และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชาจากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร โดยจะเลือกจาก
หมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ได ้ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวชิารหสั 2000 ข้ึนไป 

ค. นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาศึกษาทัว่ไปแลว้ ให้เลือกเรียนอีก 4 กระบวน
วิชาจากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ได ้ 
ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวชิารหสั 2000 ข้ึนไป 

2) วชิาโทเลือก 6 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสท่ีไม่ใช่วชิาโทบงัคบั แต่

ทั้งน้ี เม่ือนับรวมกบักระบวนวิชาในวิชาโทบงัคบัแล้วตอ้งประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดบั 3000-4999 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

3.3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่
ส าเร็จ 

1. นางสาวศศิ  
อินทโกสุม 

ผศ. Docteur 
M.A. 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง) 

Traductologie 
French 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
Queen’s University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

France 
Canada 
ไทย 

2543 
2534 
2532 

2. นางจิณห์นิภา 
ทาสุคนธ์ 

ผศ. Maîtrise 
 
Licence 
 
ศศ.บ. 

Sciences du 
Langage 
Sciences du 
Langage 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
 
Université Paris 5 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

France 
 
France 
 
ไทย 

2536 
 

2535 
 

2531 
3. นายสิริชยั 

โชคชยัสมัฤทธ์ิ 
อ. ศศ.ม. 

อ.บ. 
ยโุรปศึกษา 
ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 

2546 
2538 
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ล าดบั
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่
ส าเร็จ 

4. Mr. Antoine 
CARQUIN 

อ. Master I 
 
DEA 
DEUG 

Sciences du 
langage 
Sociologie  
Philosophie 

Université Montpellier 3 
 
Université Montpellier 3 
Université de Nantes 

France 
 
France 
France 

2547 
 

2544 
2541 

5. Mr. Alexandre 
BARTHEL 

อ. Docteur 
Master 
Maîtrise 
Licence 
Licence 

Histoire 
Histoire 
Histoire 
Histoire 
Sciences du 
Langage 

Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Rouen 
Université de Caen 

France 
France 
France 
France 
France 

2559 
2553 
2552 
2549 
2555 

 
3.4 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่
ส าเร็จ 

1. นางจิณห์นิภา 
ทาสุคนธ์ 

ผศ. Maîtrise 
 
Licence 
 
ศศ.บ. 

Sciences du 
Langage 
Sciences du 
Langage 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
 
Université Paris 5 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

France 
 
France 
 
ไทย 

2536 
 

2535 
 

2531 
2. นางสาวศศิ  

อินทโกสุม 
ผศ. Docteur 

M.A. 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง) 

Traductologie 
French 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
Queen’s University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

France 
Canada 
ไทย 

2543 
2534 
2532 

3. นายเดมีย ์
ระเบียบโลก 

ผศ. DEA 
 
 
 
 
Maîtrise 
 
 
Licence 
 
 
ศศ.บ. 

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

Université Grenoble 3 
 
 
 
 
Université Montpellier 3 
 
 
Université Montpellier 3 
 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

France 
 
 
 
 
France 
 
 
France 
 
 
ไทย 

2547 
 
 
 
 

2540 
 
 

2539 
 
 

2536 
4. นายสิริชยั 

โชคชยัสมัฤทธ์ิ 
อ. ศศ.ม. 

อ.บ. 
ยโุรปศึกษา 
ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 

2546 
2538 

        



51 
 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่
ส าเร็จ 

5. Mr. Antoine 
CARQUIN 

อ. Master 1 
 
DEA 
DEUG 

Sciences du 
langage 
Sociologie  
Philosophie 

Université Montpellier 3 
 
Université Montpellier 3 
Université de Nantes 

France 
 
France 
France 

2547 
 

2544 
2541 

6. Mr. Alexandre 
BARTHEL 

อ. Docteur 
Master 
Maîtrise 
Licence 
Licence 

Histoire 
Histoire 
Histoire 
Histoire 
Sciences du 
Langage 

Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Rouen 
Université de Caen 

France 
France 
France 
France 
France 

2559 
2553 
2552 
2549 
2555 

3.5 อาจารย์พเิศษ 
ไม่มี 

4. องค์ประกอบทีเ่กีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาตารางสอน 

ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 

ไม่มี 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอน/กจิกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลกิภาพ ในการสอน มีการสอดแทรกเน้ือหาในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นกัศึกษา อาทิ การแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและวยั มารยาททาง
สังคมทั้งสังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอ่ืน การส่ือสารโดยใชภ้าษา 
น ้ าเสียงและท่าทางท่ีดีมีมารยาท และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี 

ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนัิยในตนเอง 

มีการมอบหมายให้นักศึกษาได้ท างานทั้งในระดบับุคคลเพื่อแสดง
วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง และท ารายงานกลุ่มท่ีเป็นทั้ ง
หัวหน้ากลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผูน้ าท่ีรับผิดชอบและมี
ความสามารถ และเป็นผูต้ามท่ีดีและมีวินยั เพื่อแสดงความรับผดิชอบ
ต่อกลุ่ม การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดร่้วมอภิปราย ซักถาม ตอบขอ้
ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความเขา้ใจและความมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม แนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้
ความรู้และสอดแทรกกฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาเน้ือหานั้นๆ เพื่อให้นกัศึกษามีความเขา้ใจผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อสังคมในขณะประกอบอาชีพ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 

2.1.1.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 
(1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2) มีจิตสาธารณะ 
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององคก์รและสังคม 
(4) มีค่านิยมท่ีเหมาะสมในการจรรโลงวฒันธรรมไทย 



53 
 

2.1.1.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) อาจารย์ปฏิบติัตนเป็นตวัอย่าง ให้ความส าคญัในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต 

และการมีวนิยั 
(2) ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นกัศึกษามีการตั้งค  าถาม

หรือตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมใน
ชั้นเรียน 

(3) ปลูกฝังความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม 
2.1.1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนกัศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินยั และ

ตรงต่อเวลาของนกัศึกษา  
(3) สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีแสดงออกถึงค่านิยมและวฒันธรรมไทย 

2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1.2.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) เขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้
(2) มีความรู้ความเขา้ใจสังคมไทย และสังคมโลก 
(3) การน าความรู้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์/งานท่ีรับผดิชอบ 
(4) การแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้และเหตุผล 

2.1.2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) มีส่ือการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 
(2) มีการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกรายวชิา 
(3) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.1.2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค 
(2) การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียน 
(3) ผลการประเมินจากนกัศึกษา 

2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
2.1.3.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) การคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ บนหลกัการของเหตุผล 
(2) การคิดเชิงมโนทศัน์ 
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวติ 
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2.1.3.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) การสอนโดยใชก้ารคิดเชิงมโนทศัน์ การคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่ง

มีเหตุผล 
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียนในการแก้

โจทยปั์ญหาจนไดแ้นวทางไปสู่การแกปั้ญหา 
2.1.3.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน 
(2) พิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในหรือนอกห้องเรียน 

2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) 
2.1.4.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์

และความอดทน 
(3) พฒันาตนเองดา้นการคิดในเชิงบวก 
(4) ด ารงตนอยูใ่นสังคมท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.1.4.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อใหน้กัศึกษาท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
(3) แนะน าการท างานกลุ่ม โดยก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละ

คนอยา่งชดัเจน 
2.1.4.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากผลการท างานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 

(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานท่ีมีความรับผดิชอบเป็นกลุ่ม 
2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills) 
2.1.5.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) มีทกัษะในการค านวณ 
(2) มีทกัษะในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) การใชภ้าษาเพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
(4) การรู้เท่าทนัส่ือและขอ้มูลข่าวสาร 
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2.1.5.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) ยกตวัอยา่งและแนะน าการค านวณ และเทคนิคการใชเ้คร่ืองคิดเลข 
(2) ฝึกฝนให้นัก ศึกษ าค้นคว้าข้อ มู ลทั้ งภ าษ าไทย  ภ าษ าอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้

เทคโนโลยรีวมทั้งการส่ือสารโดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
2.1.5.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทกัษะการค านวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

(2) การใชภ้าษาท่ีใชเ้ขียนรายงานและขอ้สอบ 
(3) การอา้งอิงแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ของรายงาน 
(4) การน าเสนอรายงานหนา้หอ้งเรียน 

2.2. ผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 

2.2.1.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 
(1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.2.1.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) จดักิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 

2.2.1.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
(2) ประเมินการอา้งอิงเอกสารในรายงานการศึกษาหรือการคน้ควา้ 
(3) ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(4) ประเมินผลการท ารายงานท่ีมอบหมายความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย  
(5) สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา 
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2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.2.2.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเน้ือหา
สาขาวชิา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะและการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

(3) สามารถพฒันาความรู้ความช านาญและบูรณาการความรู้กบัศาสตร์อ่ืนๆ ได ้
2.2.2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 

(1) บรรยายโดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และฝึกฝนทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด 
การเขียน การอ่านและการฟัง 

(2) จดักิจกรรรมการอภิปรายกลุ่ม 
(3) มอบหมายงานวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(5) มอบหมายงานคน้ควา้ โดยน าผลการคน้ควา้มาสรุปและน าเสนอในชั้นเรียน

หรือในรูปรายงาน 
2.2.2.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
(2) ประเมินผลการน าเสนอการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) ประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(4) ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
2.2.3.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและสรุปประเด็นปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

(2) สามารถประยกุตค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2.2.3.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) บรรยายทฤษฎี หลกัภาษา สังคมและวฒันธรรมของประเทศฝร่ังเศส 
(2) จดักิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 
(3) มอบหมายงานคน้ควา้ขอ้มูล และการน าเสนอผลการคน้ควา้ 
(4) มอบหมายงานวเิคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
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2.2.3.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
(2) ประเมินผลการน าเสนอการอ่านหรือการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) ประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(4) ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.2.4 ผลการเรียน รู้ ด้ านทั กษะความ สัมพั น ธ์ระห ว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) 
2.2.4.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) สามารถสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
(2) มีความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นกลุ่มได ้
(3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ี

มอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
2.2.4.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 

(1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 
(3) มอบหมายการน าเสนอรายงาน 

2.2.4.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
(2) ประเมินรายงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
(3) ประเมินรายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills) 
2.2.5.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) สามารถใชภ้าษาฝร่ังเศสในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน การอ่านและการฟัง 
(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคดัเลือก

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



58 
 

2.2.5.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอบท่ีใชท้กัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน 

การอ่านและการฟัง 
(2) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
(3) มอบหมายการน าเสนอผลการคน้ควา้ หรือรายงานโดยใชรู้ปแบบและ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
2.2.5.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินทกัษะในการส่ือสารดว้ยแบบทดสอบทกัษะ และการสอบปากเปล่า 
(2) ประเมินรายงานและการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
(แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก 1) 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ้ 16 (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก 5) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิองนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามผลการเรียนรู้ในระดบัรายวชิาและในระดบัหลกัสูตร 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา  

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา มีการทวนสอบรายวิชา
โดยมีขั้นตอนการทวนสอบรายวชิา ดงัน้ี 

2.1.1 ภาควิชา/สาขาวิชาแต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

2.1.2 ก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษานั้น 

2.1.3 ด าเนินการทวนสอบรายวชิา 
2.1.4 สรุปผลการทวนสอบและรายงานต่อท่ีประชุมอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2.1.5 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรายงานผลการด าเนินงานใน มคอ. 7 เพื่อการปรับปรุงในปี

ต่อไป 
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โดยมีวธีิการทวนสอบรายวชิา ดงัน้ี 
(1) การสังเกตพฤติกรรม 
(2) การสัมภาษณ์ 
(3) การสอบ 
(4) การตรวจสอบการใหค้ะแนน 
(5) การทวนสอบความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบักลยทุธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(6) การทวนสอบการตดัเกรด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หลกัสูตรก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตามนโยบายของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ดงัน้ี 

2.2.1 ประเมินภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ไดแ้ก่ การส ารวจจ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าในแต่
ละรุ่น ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถคุณภาพและ
ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ อตัราเงินเดือน และการท างานท่ีตรงกบัสาขา
วชิาชีพท่ีส าเร็จการศึกษา 

2.2.2 การทวนสอบจากผูป้ระกอบการผูใ้ช้บณัฑิต ประเมินความพึงใจในคุณภาพและความ
รับผดิชอบของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ประเมินระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบติัดา้นอ่ืนของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้เขา้ไปศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ้ 20 (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก 5) 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ

หลักสูตร การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะ และของ
มหาวทิยาลยั 

1.2 จดัระบบแนะน า/ระบบพี่เล้ียงให้แก่อาจารยใ์หม่ แนะน าการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และ
วธีิการประเมินผลจากอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 
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2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้เขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

2.1.2 สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 
2.1.3 สนบัสนุนให้เขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน

การสอน 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวฒิุ 
2.2.2 สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการท าวจิยั ผลิตผลงานทางวชิาการ 
2.2.3 ส่งเสริมอาจารยใ์หข้อต าแหน่งทางวชิาการ 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารยเ์พิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเขา้ร่วมสัมมนา 

อบรม ดูงาน และประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 

1.1 บริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ ให้มีจ  านวนคุณสมบติัตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

1.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ยคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ
เป็นผูด้  าเนินการและวางแผนการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร
และระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1.3 ก ากบัให้อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) ก่อนเปิดภาค
เรียนใหค้รบทุกรายวชิา 

1.4 ก ากับให้อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

1.5 จดัให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนและแจง้ให้ผูส้อนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

1.6 ประเมินผลหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวฒิุทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

1.7 ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี 
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2. บัณฑิต 
หลกัสูตรฯ มีการติดตามคุณภาพของบณัฑิตตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
2) ความรู้ (Knowledge) 
3) ทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Unmerical Analysis, 

communication and Information Technology Skills) 
โดยพิจารณาจากขอ้มูลป้อนกลบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น ประกอบดว้ย สถานประกอบการ 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต ศิษยเ์ก่า  นอกจากนั้น หลกัสูตรฯ ไดส้ ารวจความพึงพอใจ ความคาดหวงัของผูใ้ช้บณัฑิต
เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน และ
รายงานผลการส ารวจใหก้บัคณะรับทราบ 

3. นักศึกษา 
หลกัสูตรฯ เปิดโอกาสให้ผูส้นใจท่ีมีคุณสมบติั ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ้ 5 และ ขอ้ 6 สมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ดงันั้น หลกัสูตรฯ จึงให้
ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อให้เขา้เรียนในหลกัสูตรฯ ไดจ้นส าเร็จการศึกษา 
โดยส่งเสริมพฒันานกัศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งดา้นวิชาการและกิจกรรม
พฒันานกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา ไดแ้ก่ อตัรา
การคงอยูข่องนกัศึกษา อตัราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลกัสูตรฯ ก าหนดผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบติัในหลกัสูตรตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
รามค าแหง วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ้ 7 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก 5) 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลกัสูตรฯ มีระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประชุม
วางแผน เพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลกัสูตรฯ  
3.3 การให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพื่อใหมี้แนวโนม้อต้ราการคงอยู ่และอตัราการส าเร็จการศึกษาในระดบัท่ีสูง ดงัน้ี 

3.3.1 การก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ประชุมเพื่อก าหนดระบบและ
กลไกการดูแลใหค้  าปรึกษาทางดา้นวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 
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3.3.2 การดูแลนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาใชคู้่มือท่ีปรึกษาของส านกัคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารยใ์นหลักสูตรฯ เป็น
กรรมการอาจารย์ท่ีป รึกษาและในกรณี ท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปั ญหาท่ี เกิน
ความสามารถของอาจารยท่ี์ปรึกษาจะให้ค  าปรึกษาได ้อาจารยจ์ะส่งต่อไปยงัฝ่ายพฒันา
นกัศึกษาของคณะ และมหาวทิยาลยัต่อไป 

3.3.3 การนัดให้ค  าปรึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส 
ดงันั้น นักศึกษาจึงอาจขอพบอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ หรืออาจารยท่ี์สอนรายวิชา ท่ี
ตนเองเรียนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะติดประกาศวนั เวลา ให้นักศึกษาเข้าพบ
สัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง 

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเขา้ชั้นเรียน
หรือศึกษาดว้ยตนเองได ้นกัศึกษาท่ีมาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัสามารถเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาไดต้ามตาราง
ท่ีก าหนด ส่วนนักศึกษาท่ีศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัสามารถติดต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาผา่นระบบ Online เพื่อขอค าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือช่วยแกไ้ขปัญหาใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ของนกัศึกษาต่อไป 
3.4 ความพงึพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นกัศึกษาสามารถยื่นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนต่ออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ตามช่องทางต่างๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด และประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนเสนอต่อท่ีประชุม
กรรมการบริหารประจ าหลกัสูตร หรือเขียนค าร้องท่ีงานบริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผูบ้ริหารพิจารณา
แกไ้ขและแจง้ผลการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหผู้เ้รียนเรียนทราบ 

4. อาจารย์ 
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 

4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตรตามอตัราท่ีไดรั้บจดัสรร 

4.1.2 เสนอขอ้ก าหนดเง่ือนไขคุณวุฒิและคุณสมบติัให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมติั เพื่อด าเนินการคดัเลือก
บุคลากรต่อไป 

4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพฒันาอาจารย์ 
4.2.1 ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัอาจารยเ์พื่อวางแผนดา้นอตัราก าลงัและววางแผนพฒันาคุณสมบติั

อาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ 
4.2.2 จดัโครงการอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การ

วดัผล ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.2.3 จดัโครงการอบรมดา้นการวิจยั การท าผลงานทางวชิาการ เพื่อพฒันาศกัยภาพของอาจารย์
ประจ าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมีศกัยภาพท่ีสูงข้ึน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลกัสูตร 

4.2.4 ก าหนดให้อาจารยป์ระจ าจดัท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวิชาการ/การวิจยั และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้อีกทั้ ง
เพื่อใหส้อดรับกบัมาตรฐานหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2558 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการการออกแบบหลกัสูตร มีกระบวนการ ดังนี ้

5.1.1 การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
5.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 
5.1.3 การส ารวจความพึงพอใจของศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัต่อหลกัสูตร เพื่อน าผลมาใชใ้นการ

ออกแบบและปรับปรุงหลกัสูตรตลอดจนถึงการจดัท ารายงานวชิาใหท้นัสมยั 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลกัสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมร่วมกนั เพื่อก าหนดผูส้อนในแต่ละรายวชิา โดยมีเกณฑ์
การก าหนดผูส้อนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ในเน้ือหา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในการสอน ตลอดจนผลงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลกัสูตรฯ มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผูเ้รียน ซ่ึงปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประใน
ผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการ
ประเมินผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

หลกัสูตรฯ ได้น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/การด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารประจ าหลกัสูตรเพื่อก ากบัดูแลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ซ่ึง
ระบบไวใ้นรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3) ท่ีเปิดสอนอยา่งชดัเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินผูเ้รียนตามกรอบมารฐานผลการเรียนรู้ เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน หลกัสูตรฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไวใ้น
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หลงัเสร็จส้ิน และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ 
(มคอ. 5) หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา ภายใตก้ารก ากบั ติดตาม และตรวจสอบของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร 



64 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรฯ ใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยและคณะจดัสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด 
หอ้งปฏิบติัการ ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Books  e-Learning หนงัสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด
การเรียนการสอนจากห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอนส าหรับผูพ้ิการทางหู และสัญญาน Wifi เคร่ืองมือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นตน้ 
หลกัสูตรฯ จดัให้มีการประชุมเพื่อใหอ้าจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่าน 
ก าหนดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ี หลกัสูตรยงัส ารวจ
ความตอ้งการส่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารยแ์ละนกัศึกษา จากนั้น
น าเสนอต่อคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด าเนินการ 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

× × × × × 

2. มคอ. 2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

× × × × × 

3. จดัท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

4. จดัท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 45 วนั หลงัสอบใหค้รบ
ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน ในกรณีท่ีมีการสอบซ่อมให้จดัท า 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ดังน้ี ภาค 1 จดัท าหลังสอบซ่อม 1 
ภาค 2 จดัท าหลงัสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2) และภาค
ฤดูร้อนจดัท าหลงัสอบภาคฤดูร้อน 

× × × × × 

5. จัดท า มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลังส้ินสุดการสอบภาค 
ฤดูร้อน 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
นอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
8. อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ

ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
อาจารยด์้านการเรียนการสอน หรือด้านท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
นอ้ย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 

× × × × × 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บ
การพฒันาวิชาการหรือวชิาชีพหรือดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนน  
เตม็ 5.0 

- - - × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตวับ่งช้ี (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จ านวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 
หมวดที ่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรืออาจารยใ์นสาขาวิชาและ/
หรือให้มีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวิธีการสอน  ช่วงหลงัการสอน ให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา และการวเิคราะห์ผลการเรียนของศึกษา ส่วน
กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และ
ก าหนดใหป้ระธานหลกัสูตร ประธานสาขาวชิา และทีมผูส้อนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถท าโดยการ 
- ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา 
- การสังเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  
- ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 
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2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการส ารวจขอ้มูลจาก 
1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย 
2) บณัฑิตใหม่ 
3) ผูว้า่จา้ง 
4) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
รวมทั้งส ารวจสมัฤทธิผลของบณัฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาอยา่งนอ้ย 1 คน 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั เป็นระบบ และมีการ
ประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล ในการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ อาจารย์
ผูส้อน และจากรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ. 7) 

- วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้โดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 
- เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ 
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ภาคผนวก 
1. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
2. ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ า

หลกัสูตร 
3. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรจ านวน 5 คน (ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนจากองค์กร
วชิาชีพ (ถ้าม)ี อย่างน้อย 1 คน ซ่ึงคณะเป็นผู้จัดท าลงนามค าส่ังแต่งตั้งโดยอธิการบดี) 

4. ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
5. ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 1 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป คณะมนุษยศาสตร์ 

     ความรับผดิชอบหลกั                                  ความรับผดิชอบรอง                        *  เวน้วา่ง หมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง 

รายวชิา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (หน่วยกติ) 

AGR 1003 3                     
BIO 1001 3                     
CMS 1003 3                      
PHY 1001 3                      
SCI 1003 3                      
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รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (หน่วยกติ) 

INT 1005 3                     
MTH 1003 3                     

**STA 1003 3                     
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (หน่วยกติ) 

ART 1003   2                     
MSA 1003   2                     
LIS 1001   2                     

**HIS 1001 3                     
**HIS 1002 3                     
**HIS 1201 3                     

PHI 1000 3                      
PHI 1001 3                       
PHI 1003 3                     

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (หน่วยกติ) 
**LAW 1004 3                     

POL 1100 3                     
**ECO 1003 3                     
**PSY 1001 3                     
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รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (หน่วยกติ) (ต่อ) 

**RAM 1000 3                     
**SOC 1003 3                     
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกติ) 

**FRE 1011 
(FRE 1001) 

3                     

**FRE 1012 
(FRE 1002)  

3                     

**FRE 2011 
(FRE 2001)  

3                     

**FRE 2012  
(FRE 2002) 

3                     

กลุ่มวชิาภาษาไทย (หน่วยกติ) 
THA 1001 3                     
THA 1002 3                     
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี 

     ความรับผดิชอบหลกั                                  ความรับผดิชอบรอง                        *  เวน้วา่ง หมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง 

รายวชิา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
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หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส (หน่วยกติ) 

FRE 2101 3                

FRE 2201 3                

FRE 2202 3                
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4 ทักษะความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ
ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส (หน่วยกติ) 

**FRE 3011 (FRE 3001) 3                

**FRE 3012 (FRE 3002) 3                

FRE 3102 3                

FRE 3103 3   
 

            

FRE 3104 3   
 

            

FRE 3105 3   
 

            

FRE 3106 3   
 

            

FRE 3203 3   
 

            

FRE 3204 3   
 

            

FRE 3301 3                

FRE 3302 3                

**FRE 4011 (FRE 4001) 3   
 

            

**FRE 4012 (FRE 4002) 3   
 

            

FRE 4303 3                
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4 ทั กษ ะค วามสั มพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน (หน่วยกติ) 

FRE 3401 3                

FRE 3402 3                

FRE 3403 3                

FRE 3404 3                

FRE 3405 3   
 

            

FRE 3406 3   
 

            

FRE 3407 3   
 

            

FRE 3408 3   
 

            

FRE 3409 3   
 

            

**FRE 4410 3                

FRE 4411 3                

FRE 4412 3                

FRE 4415 3                



75 
 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4 ทั กษ ะค ว าม สั ม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ
ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส (หน่วยกติ) 

FRE 2501 3   
 

            

**FRE 3503 (FRE 2503) 3   
 

            

**FRE 3504 (FRE 4514) 3                

FRE 3505 3   
 

            

**FRE 3513 (FRE 4516) 3                

**FRE 3514 (FRE 4518) 3                

**FRE 4501 (FRE 3507) 3                

**FRE 4502 (FRE 3509) 3                

**FRE 4503 (FRE 3510) 3                

FRE 4513 3   
 

            

หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส (หน่วยกติ) 

FRE 2701 3   
 

            

FRE 2702 3   
 

            

FRE 2703 3   
 

            

FRE 2704 3   
 

            



76 
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4 ทั กษ ะค ว าม สั ม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ
ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส (หน่วยกติ) 

FRE 3705 3   
 

            

FRE 3706 3   
 

            

FRE 4711 3   
 

            

FRE 4712 3   
 

            

FRE 4714 3   
 

            

 *WES 1001 3                

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (หน่วยกติ) 

FRE 2901 3   
 

            

FRE 2902 3   
 

            

FRE 3904 3   
 

            

FRE 4906 3   
 

            

FRE 4908 3   
 

            

FRE 4910 3   
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4 ทั กษ ะค ว าม สั ม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ
ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (หน่วยกติ) 

FRE 4911 3                

**FRE 4912 3                

*FRE 4915 3   
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ภาคผนวก 2 
 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ล าดับที ่1 
ช่ือ – สกุล นางสาวศศิ อินทโกสุม 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

Docteur 
M.A. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

Traductologie 
French 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
Queen’s University 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

France 
Canada 
ไทย 

2543 
2534 
2532 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปีตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
รายงานวจัิย 
ศศิ อินทโกสุม. (2558). ปัญหาการแปลผิดความหมายของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
สถาบนัวจิยัและพฒันา. 

บทความวจัิย 
ศศิ อินทโกสุม. (2560). ปัญหาการแปลผดิความหมายของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย มหาวทิยาลยัรามค าแหง. วารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 20(1). 56-69. (TCI2 : ISSN 1906-1730) 

บทความวชิาการ 
ศศิ อินทโกสุม. (2557). การประเมินงานแปลในการเรียนการสอนแปล. วารสารรามค าแหง ฉบับ

มนุษยศาสตร์. 33(1). 23-50. (TCI2 : ISSN 0125-300X) 
ต ารา 
ศศิ อินทโกสุม. (2557). การเขยีนภาษาฝร่ังเศส 2 (FRE 3204). (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามค าแหง. (ISBN 978-616-414-327-2) 
ศศิ อินทโกสุม. (2556). คู่มือภาษาฝร่ังเศสระดับกลาง 2 FRE 3002 (H). กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

(ISBN 978-616-318-244-9) 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 1011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3 
FRE 1012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3 
FRE 2011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3 
FRE 2012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3 
FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3 
FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 3 
FRE 3103 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 2 3 
FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3 
FRE 3204 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3 
FRE 3409 ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 
FRE 4011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3 
FRE 4012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3 
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ล าดับที ่2 
ช่ือ – สกุล  นางจิณห์นิภา  ทาสุคนธ์ 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

Maîtrise 
Licence 
ศศ.บ. 

Sciences du Langage 
Sciences du Langage 
ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paris 3 
Université Paris 5 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

France 
France 
ไทย 

2536 
2535 
2531 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปีตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

รายงานวจัิย 
จิณห์นิภา ทาสุคนธ์. (2556). กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝร่ังเศสท่ีเหมาะกับบริบทของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, คณะมนุษยศาสตร์. 
ต ารา 
จิณห์นิภา ทาสุคนธ์. (2559). บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ท่ัวไปเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศ

ฝร่ังเศส. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. (ISBN 978-616-318-973-8) 
จิณห์นิภา ทาสุคนธ์. (2558). ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก์ 2. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. (ISBN 

978-616-318-718-5) 
จิณห์นิภา ทาสุคนธ์. (2555). การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส (FRE 2101). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

(ISBN 978-616-414-221-3) 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 1011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3 
FRE 1012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3 
FRE 2011 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 3 3 
FRE 2012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3 
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3 
FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3 
FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3 
FRE 4001 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3 
FRE 4002 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3 
FRE 4411 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 3 
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ล าดับที ่3 
ช่ือ – สกุล นายสิริชยั โชคชยัสัมฤทธ์ิ 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

อ.ม. 
อ.บ. 

ยโุรปศึกษา 
ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 
ไทย 

2546 
2538 

 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปีตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ต ารา 
สิริชยั โชคชยัสัมฤทธ์ิ. (2559). ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรด้านการโรงแรม (FRE 3402). กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. (ISBN 978-616-414-396-8) 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 1011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3 
FRE 1012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3 
FRE 2011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3 
FRE 2012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3 
FRE 2703 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศฝร่ังเศส 3 
FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3 
FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3 
FRE 3402 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 3 
FRE 4001 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3 
FRE 4002 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3 
 



83 
 

ล าดับที ่4 
ช่ือ – สกุล Mr. Antoine Carquin 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

Master 1 
DEA 
DEUG 

Sciences du langage 
Sociologie  
Philosophie 

Université Montpellier 3 
Université Montpellier 3 
Université de Nantes 

France 
France 
France 

2547 
2544 
2541 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปีตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

บทความวชิาการ 
Carquin, A. (2016). Problématique de l’utilisation des TICE dans l’enseignement/apprentissage d’une langue 

étrangère : le cas des étudiants de français à l’Université Ramkhamhaeng à Bangkok. ใน ประภาส 
พาวนินัท ์(บรรณาธิการ), รายงานสืบเน่ืองการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 10 (หนา้ 17-36). กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง. 

ต ารา 
อุษา กรทบัทิม, Guitton, O. & Carquin, A. (2556). ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว (FRE 3401). กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. (ISBN 978-616-318-943-1) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อความเขา้ใจ 1 3 
FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3 
FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3 
FRE 3105 การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3 
FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3 
FRE 3204 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3 
FRE 3402 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 3 
FRE 3705 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส 3 
FRE 3706 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไปเพื่อการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 3 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 4001 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3 
FRE 4002 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3 
FRE 4711 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะฝร่ังเศส 3 
FRE 4714 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัศิลปะโภชนาการฝร่ังเศส 3 
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ล าดับที ่5 
ช่ือ – สกุล Mr. Alexandre Barthel 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

Docteur 
Master 
Maîtrise 
Licence 
Licence 

Histoire 
Histoire 
Histoire 
Histoire 
Sciences du Langage 

Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Caen 
Université de Rouen 
Université de Caen 

France 
France 
France 
France 
France 

2559 
2553 
2552 
2549 
2555 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปีตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

บทความวจัิย 
Barthel, A. (2016). Novembre 1947 et les démocrates. Moussons. 28(1). 9-37. (วารสารวจิยันานาชาติดา้น

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบนัวจิยัเอเชียศึกษาแห่งชาติ มหาวทิยาลยั Aix-Marseille ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส  (ISSN 2262-8363) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต 
FRE 3011 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 5 3 
FRE 3012 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 6 3 
FRE 3105 การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3 
FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3 
FRE 3204 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3 
FRE 3401 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 3 
FRE 3408 ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 3 
FRE 3705 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส 3 
FRE 3706 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทัว่ไปเพื่อการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 3 
FRE 4001 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 7 3 
FRE 4002 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 8 3  
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ภาคผนวก 3 
 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทยีบหลกัสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส พ.ศ. 2555 กบั 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
(1) วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 
(2) วชิาเอก 63 หน่วยกิต 
(3) วชิาโท 24 หน่วยกิต 
(4) วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 40 หน่วยกิต 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

- วชิาเอก 72 หน่วยกิต 
วชิาเอกบงัคบั 36 หน่วยกิต 
วชิาเอกเลือก 36 หน่วยกิต 

- วชิาโท 18 หน่วยกิต 
(3) หมวดวชิาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 40 หน่วยกติ 
RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (3)(3-0-9) 

(Knowledge and Morality) 
1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จ านวน 1 กระบวนวชิา 
1.1 วชิาคณิตศาสตร์ หน่วยกติ 

INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Computer Systems) 

ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์เป็นวชิาบังคบันับหน่วยกติ 
 
1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จ านวน 1 กระบวนวชิา 
1.1 วชิาคณิตศาสตร์ หน่วยกติ 

INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Computer Systems) 

MTH 1003 (MA 103) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
(Basic Mathematics) 

MTH 1003 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
(Basic Mathematics) 

STA 1003 (ST 103) สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Statistics) 

**STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Statistics) 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนบัเป็น
วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนบัเป็น
วชิาพ้ืนฐานได ้

1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ หน่วยกติ 1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ หน่วยกติ 
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Agriculture) 
AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Agriculture) 
**BIO 1001 (BI 103) ชีววทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Biology) 
BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Biology) 
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Chemistry) 
CMS 1003 เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Chemistry) 
GLY 1003 (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Geology) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
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MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Fundamental of Meteorology) 

*PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Physics) 

SCI 1003 (SC 103) วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6)  
(Basic Science) 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Physics) 
SCI 100 วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6)  

(Basic Science) 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด  AGR, BIO, CMS, GLY, 
MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  15  หน่วยกติ หน่วยกติ 
ART 1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(Art Appreciation)  เลือกเรียน  

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ท่ี
นบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  10  หน่วยกติ หน่วยกติ 

ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 
(Art Appreciation)  เลือกเรียน 

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์ 1 วชิา 2(2-0-4) 
(Music Appreciation) 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 1 วชิา 2(2-0-4) 
(Music Appreciation) 

HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 
(Western Civilization) เลือกเรียน   

**HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 
(Western Civilization) 

HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก 1 วชิา 3(3-0-6) 
(Eastern Civilization) 

**HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก เลือกเรียน 3(3-0-6) 
(Eastern Civilization)  1 วชิา 

HIS 1201 (HI 121) พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 

**HIS 1201 พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 

LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 
เพื่อการคน้ควา้ 
(Information and Technology for 
Searching) 

PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Philosophy) 

GAS…. พลศึกษา เลือกเรียน 2(2-4-4) 
HED…. 1 วชิา 2(2-0-4) 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลย ี 2(2-0-4)  
เพื่อการคน้ควา้ 
(Information and Technology for Searching) 

PHI 1000 หลกัการด ารงชีวติในสงัคม 3(3-0-6) 
(Principles for Living in a Society) เลือกเรียน 

PHI 1001 วฒันธรรมและศาสนา 1 3(3-0-6) 
(Culture and Religions)  วชิา 

PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Philosophy) 
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3. กลุ่มสังคมศาสตร์  6  หน่วยกติ  หน่วยกติ 
ECO 1003 (EC 103)  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(General Economics) 
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 3(3-0-6) 

กฎหมายทัว่ไป เลือกเรียน 
(Introduction to Law) 1 วชิา 

POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
(Introduction to Political 
Science) 

PSY 1001 (PC 103) จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
(General Psychology)  

 
 
SOC 1003 (SO 103) สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3(3-0-6) 

เบ้ืองตน้ 
(Introduction to Anthropology and  
Sociology) 

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  12  หน่วยกติ หน่วยกติ 
ก าหนดใหเ้รียนวชิาภาษาฝร่ังเศส  4  กระบวนวชิา 
รวม 12 หน่วยกิต ดงัน้ี 

FRE 1001 (FR 101) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) 
(Fundamental French 1) 

FRE 1002 (FR 102) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) 
(Fundamental French 2) 

FRE 2001 (FR 201) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) 
(Fundamental French 3) 

FRE 2002 (FR 202) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5) 
(Fundamental French 4) 

5. กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกติ หน่วยกติ 
THA 1001 (TH 101) ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(Structure of Thai and Its Usage) 
THA 1002 (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(Introduction to Thai Literature) 

3. กลุ่มสังคมศาสตร์  9  หน่วยกติ  หน่วยกติ 
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(General Economics) 
**LAW 1004 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 3(3-0-6) 

กฎหมายทัว่ไป เลือกเรียน 

(Introduction to Law) 1 วชิา 
POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(Introduction to Political 
Science) 

**PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
(General Psychology)  

**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9) 
(Knowledge and Morality) 

**SOC 1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Sociology and 
Anthropology) 

 
4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  12  หน่วยกติ หน่วยกติ 

ก าหนดใหเ้รียนวชิาภาษาฝร่ังเศส  4  กระบวนวชิา 
รวม 12 หน่วยกิต ดงัน้ี 

**FRE 1011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
(FRE 1001) (French for Communication 1) 

**FRE 1012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
(FRE 1002) (French for Communication 2) 

**FRE 2011 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
(FRE 2001) (French for Communication 3) 

**FRE 2012 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 
(FRE 2002) (French for Communication 4) 

5. กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกติ หน่วยกติ 
THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(Structure of Thai and Its Usage) 
THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(Introduction to Thai Literature) 
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หมวดวชิาเอก  63  หน่วยกติ 
หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ 

วชิาเอก 72  หน่วยกติ 

1) วชิาเอกบังคบั  36  หน่วยกติ หน่วยกติ 
FRE 2101 (FR 213) การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

(French Pronunciation) 
FRE 2201 (FR 221) การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ 3(2-2-5) 

ความเขา้ใจ 1 
(French Reading Comprehension 1) 

FRE 2501 (FR 233) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
โดยสงัเขป 
(A Brief Survey of French Literature) 

FRE 2701 (FR 251) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
อารยธรรมฝร่ังเศส 1 
(Readings in French Civilization 1) 

FRE 2901 (LI 260)  ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Linguistics) 

FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 3(2-2-5) 
(Intermediate French 1) 

FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 3(2-2-5) 
(Intermediate French 2) 

FRE 3102 (FR 341) ความเขา้ใจในการฟัง 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศส 1 
(French Listening Comprehension 1) 

FRE 3105 (FR 344) การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 1) 

FRE 3203 (FR 321) การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(Writing French 1) 

FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 3(2-2-5) 
(Advanced French 1) 

FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 3(2-2-5) 
(Advanced French 1) 

1) วชิาเอกบังคบั  36  หน่วยกติ หน่วยกติ 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

(French Pronunciation) 
FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ 3(2-2-5) 

ความเขา้ใจ 1 
(French Reading Comprehension 1) 

FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
โดยสงัเขป 
(A Brief Survey of French Literature) 

FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
อารยธรรมฝร่ังเศส 1 
(Readings in French Civilization 1) 

FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Linguistics) 

**FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 
(French for Communication 5) 

**FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 
(French for Communication 6) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
(French Listening Comprehension 1) 

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

(French Oral Expression 1) 
FRE 3203 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

(Writing French 1) 
**FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 

(French for Communication 7) 
**FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 8 3(2-2-5)  

(French for Communication 8) 
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2) วชิาเอกเลือก  27  หน่วยกติ 
นกัศึกษาวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสเลือกสายวชิาดงัน้ี 
1. สายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวน

วชิาต่างๆ จากหมวดวชิาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร ดงัน้ี 
1) ทกัษะภาษาฝร่ังเศส  

(FRE X0XX) วชิาบงัคบัพ้ืนฐานทางภาษา 
(FRE X1XX) วชิาทกัษะการฟังและการพดู 
(FRE X2XX) วชิาทกัษะการอ่านและการเขียน 
(FRE X3XX) วชิาการแปล 

2) ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น (FRE X4XX) 
3) วรรณคดีฝร่ังเศส (FRE X5XX) 
4) อารยธรรมฝร่ังเศส (FRE X7XX) 
5)  ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (FRE X9XX) 

โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวดรวมกนัก็ไดไ้ม่นอ้ย
กวา่  27  หน่วยกิต ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวิชารหัส 3000 ข้ึนไป
ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต 
 
2. สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน

กระบวนวิชาในหมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้นไม่นอ้ยกวา่  
27  หน่วยกิต 

2) วชิาเอกเลือก  36  หน่วยกติ 
นกัศึกษาวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสเลือกสายวชิาดงัน้ี 
1. สายภาษาฝร่ังเศสทัว่ไป  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวน

วชิาต่างๆ จากหมวดวชิาทั้ง 5 หมวดของหลกัสูตร ดงัน้ี 
1) ทกัษะภาษาฝร่ังเศส  

(FRE X0XX) วชิาพ้ืนฐานทางภาษา 
(FRE X1XX) วชิาทกัษะการฟังและการพดู 
(FRE X2XX) วชิาทกัษะการอ่านและการเขียน 
(FRE X3XX) วชิาการแปล 

2) ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น (FRE X4XX) 
3) วรรณคดีฝร่ังเศส (FRE X5XX) 
4) อารยธรรมฝร่ังเศส (FRE X7XX) 
5)  ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส (FRE X9XX) 

โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกัน (ยกเวน้หมวดวิชาภาษาฝร่ังเศส
เฉพาะด้าน ) ห รือหลายหมวดรวมกัน ก็ได้ไม่น้อยกว่า   36   
หน่วยกิต ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวิชารหัส 3000 ข้ึนไปไม่น้อย
กวา่  24  หน่วยกิต 
2. สายภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน

กระบวนวชิาในหมวดวิชาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้นไม่นอ้ยกวา่  
36  หน่วยกิต 

หมวดวชิาโท  24  หน่วยกติ วชิาโท  18  หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่
ซ ้ ากับวิชาเอกห รือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอ่ืนๆ  ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของสาขาวชิานั้นๆ 
2. ส าหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

วิชาโทของคณะนั้ นๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑ์วิชาโทในคณะ
ดงักล่าว มีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ใหเ้ป็นสิทธิของ
นกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดใ้นสาขาวิชาโทนั้นจนครบ  
24  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่
ซ ้ ากับวิชาเอก  ห รือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอ่ืนๆ ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของสาขาวชิานั้นๆ 
2. ส าหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

วิชาโทของคณะนั้ นๆ  และกรณีท่ีกฎเกณฑ์วิชาโทในคณะ
ดงักล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของ
นกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดใ้นสาขาวิชาโทนั้นจนครบ  
18  หน่วยกิต 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
3. ส าหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะ  ให้

ถือกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั 
 

4. กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นวิชาโทจะตอ้งไม่ซ ้ ากบักระบวน
วชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและวชิาเลือกเสรี 

3. ส าหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะ  ให้
เป็นสิทธ์ิของนักศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดใ้นสาขาวิชา
นั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

4. กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นวิชาโทจะตอ้งไม่ซ ้ ากบักระบวน
วชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและวชิาเลือกเสรี 

หมวดวชิาเลือกเสรี  15  หน่วยกติ หมวดวชิาเลือกเสรี  9  หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 
1. นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ซ ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิา
ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวิชาโท จ านวนไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วย
กิต  หากเรียนกระบวนวิชาคู่ซ ้ า คณะมนุษยศาสตร์ จะนับ
หน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว  

2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  (RU 300) 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน  9  หน่วยกิต 
แทนหมวดวิชาเลือกเสรีได้ และนักศึกษาตอ้งเรียนกระบวน
วชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีไม่ซ ้ ากบั
กะบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ซ ้ ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชา
ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต  

ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส หน่วยกติ 
FRE 2101 (FR 213) การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

(French Pronunciation) 
FRE 2201 (FR 221) การอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

เพื่อความเขา้ใจ 1 
(French Reading comprehension 1) 

FRE 2202 (FR 222) การอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
เพื่อความเขา้ใจ 2 
(French Reading comprehension 2) 

FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 3(2-2-5) 
(Intermediate French 1) 

FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 3(2-2-5) 

หมวดวชิาทกัษะภาษาฝร่ังเศส หน่วยกติ 
FRE 2101 การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

(French  Pronunciation) 
FRE 2201 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 1 3(2-2-5) 

(French Reading comprehension 1) 
 

FRE 2202 การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือความเขา้ใจ 2 3(2-2-5) 
(French Reading comprehension 2) 

 
**FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 

(French for Communication 5) 
**FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 6 3(2-2-5) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(Intermediate French 2) (French for Communication 6) 
FRE 3102 (FR 341) ความเขา้ใจในการฟัง 3(2-2-5) 

ภาษาฝร่ังเศส 1 
(French Listerning Comprehension 1) 

FRE 3103 (FR 342) ความเขา้ใจในการฟัง 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศส 2 
(French Listerning Comprehension 2) 

FRE 3104 (FR 343) การฟังและการเขียนตามเสียง 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศส 
(French Listening and Weiting) 

FRE 3105 (FR 344) การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 1) 

FRE 3106 (FR 345) การพดูภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 2) 

FRE 3203 (FR 321) การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(Writing French 1) 

FRE 3204 (FR 322) การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(Writing French 2) 

FRE 3205 (FR 323) การเขียนจดหมายภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
(French Correspondence) 

FRE 3301 (FR 316) การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 1 3(2-2-5) 
(Translation from French into Thai 1) 

FRE 3302 (FR 317) การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 3(2-2-5) 
(Translation from French into Thai 2) 

FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 3(2-2-5) 
(Advanced  French 1) 

FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 3(2-2-5) 
(Advanced  French 2) 

FRE 4303 (FR 413) การแปลเฉพาะดา้น 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 
(Translation of Specialized Texts  
from French into Thai) 

FRE 3102 ความเขา้ใจในการฟังภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Listerning Comprehension 1) 

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

(French Listerning Comprehension 1) 
 

FRE 3104 การฟังและการเขียนตามเสียง 3(2-2-5) 
ภาษาฝร่ังเศส 
(French Listening and Weiting) 

FRE 3105 การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 1) 

FRE 3106 การพดูภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(French Oral Expression 2) 

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

FRE 3204 การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
(Writing French 2) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

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

(Translation from French into Thai 1) 
FRE 3302 การแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 2 3(2-2-5) 

(Translation from French into Thai 2) 
**FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 7 3(2-2-5) 

(French for Communication 7) 
**FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 8 3(2-2-5) 

(French for Communication 8) 
FRE 4303 การแปลเฉพาะดา้นภาษาฝร่ังเศสเป็นไทย 3(2-2-5) 

(Translation of Specialized Texts from 
French into Thai) 



96 
 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน หน่วยกติ หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน หน่วยกติ 
FRE 3401 (FR 373) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Torism) 
FRE 3402 (FR 374) ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากร 3(2-2-5) 

ดา้นการโรงแรม 
(French for Hotel Personnel) 

FRE 3403 (FR 375) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ 3(2-2-5) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(French for Food and Beverage Service) 

FRE 3404 (FR 376)  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากร 3(2-2-5) 
สายการบิน 
(French for Airline Personnel) 

FRE 3405 (FR 377)  ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
(French for Law) 

FRE 3406 (FR 378) ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
(French for Political Science) 

FRE 3407 (FR 379) ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงาม 3(3-0-6) 
และแฟชัน่ 
(French for Beauty and  Fashion) 

FRE 3408 (FR 381) ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 3(3-0-6) 
(Business French) 

FRE 3409 (FR 393) ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี
(French for Sciences and Technology) 

FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 
(French for Guides 1) 

FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 
(French for Guides 2) 

FRE 4412 (FR 475) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ 3(2-2-5) 
ดา้นสุขภาพและการแพทย ์
(French for Health Care and Medical 
Services) 

FRE 3401 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
(French for Torism) 

FRE 3402 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากร 3(2-2-5) 
ดา้นการโรงแรม 
(French for Hotel Personnel) 

FRE 3403 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ 3(2-2-5) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(French for Food and Beverage Service) 

FRE 3404 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากร 3(2-2-5) 
สายการบิน 
(French for Airline Personnel) 

FRE 3405 ภาษาฝร่ังเศสดา้นนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
(French for Law) 

FRE 3406 ภาษาฝร่ังเศสดา้นรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
(French for Political Science) 

FRE 3407 ภาษาฝร่ังเศสดา้นความงามและแฟชัน่ 3(3-0-6) 
(French for Beauty and  Fashion) 
 

FRE 3408 ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ 3(3-0-6) 
(Business French) 

FRE 3409 ภาษาฝร่ังเศสดา้นวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี
(French for Sciences and Technology) 

**FRE 4410 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 
(French for Guides 1) 

FRE 4411 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 
(French for Guides 2) 

FRE 4412 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ 3(2-2-5) 
ดา้นสุขภาพและการแพทย ์
(French for Health Care and Medical 
Services) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน หน่วยกติ หมวดวชิาภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน หน่วยกติ 

FRE 4413 (FR 481) ภาษาฝร่ังเศสดา้นการคา้ 3(3-0-6) 
ระหวา่งประเทศ 
(French for International Trade) 

FRE 4414 (FR 483) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการ 3(2-2-5) 
ดา้นการเงิน และการธนาคาร 
(French for Financial and Banking  
Services) 

FRE 4415 (FR 485) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 3(2-2-5) 
(French for Secretarial Works) 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 
 

FRE 4415 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 3(2-2-5) 
(French for Secretarial Works) 

หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส หน่วยกติ หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส หน่วยกติ 
FRE 2501 (FR 233) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

โดยสงัเขป 
(A Brief  Survey or French  Literature) 

FRE 2502 (FR 234) ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
ร่วมสมยั 
(A Brief Survey of contemporary  
French Literary Works) 

FRE 2503 (FR 235) ปริทรรศน์กวนิีพนธ์ฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(A Brief Survey of French Poetry) 

FRE 2504 (FR 236) ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมยั 3(3-0-6) 
ของนกัเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 
(A Brief Survey of Contemporary  
Francophone Literature) 

FRE 3505 (FR 331) การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เบ้ืองตน้ 
(Introduction to French Literary Criticism) 

FRE 3506 (FR 332) วรรณคดีพ้ืนบา้นฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Folk Literature) 

FRE 3507 (FR 333) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 3(3-0-6) 
(French Classicism) 

 

FRE 2501 ปริทรรศน์วรรณคดีฝร่ังเศสโดยสงัเขป 3(3-0-6) 
(A Brief  Survey or French  Literature) 

 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 
 

**FRE 3503 (FRE 2503) กวนิีพนธ์ฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Poetry) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 
 

FRE 3505 การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เบ้ืองตน้ 
(Introduction to French Literary Criticism) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
**FRE 4501 (FRE 3507) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวคลาสสิก 3(3-0-6) 

(French Classicism) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส หน่วยกติ หมวดวชิาวรรณคดฝีร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 3508 (FR 334) วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัคริสต-์ 3(3-0-6) 
ศตวรรษท่ี 18 
(French Literature of the 18th Century) 

FRE 3509 (FR 335) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวโรแมนติก 3(3-0-6) 
(French Romanticism) 

 
FRE 3510 (FR 337) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสจันิยม 3(3-0-6) 

(French Realism) 
FRE 3511 (FR 338) วรรณกรรมฝร่ังเศสส าหรับเยาวชน 3(3-0-6) 

(French Juvenile Literature) 
FRE 3512 (FR 339) โลกของเด็กในวรรณคดีฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(Children’s World in French Literature) 
FRE 4513 (FR 431) วรรณคดีฝร่ังเศสแนว 3(3-0-6) 

สญัลกัษณ์นิยม 
(French  Symbolism) 

FRE 4514 (FR 432) บทละครฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Drama) 

FRE 4515 (FR 433) วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัก่อน 3(3-0-6) 
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 
(Pre-World War I French Literature) 

FRE 4516 (FR 434) นวนิยายฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Novel) 

FRE 4517 (FR 435) วรรณคดีฝร่ังเศสระหวา่ง 3(3-0-6) 
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
(French Literature during World War I 
and II) 

FRE 4518 (FR 436) เร่ืองสั้นฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Short Stories) 

FRE 4519 (FR 437) วรรณคดีฝร่ังเศสสมยัหลงั 3(3-0-6) 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
(Post-war French Literature) 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 

**FRE 4502 (FRE 3509) วรรณคดีฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
แนวโรแมนติก 
(French Romanticism) 

**FRE 4503 (FRE 3510) วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสจันิยม 3(3-0-6) 
(French Realism) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
FRE 4513 วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสญัลกัษณ์นิยม 3(3-0-6) 

(French  Symbolism) 
 

**FRE 3504 (FRE 4514) บทละครฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Drama) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 
**FRE 3513 (FRE 4516) นวนิยายฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introdcution to French Novel) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 
 

**FRE 3514 (FRE 4518) เร่ืองสั้นฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Short Stories) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หน่วยกติ หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หน่วยกติ 
FRE 2701 (FR 251) บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

เก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 1 
(Readings in French Civilization 1) 

FRE 2702 (FR 252) บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 2 
(Readings in French Civilization 2) 

FRE 2703 (FR 254) บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
ในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in Current Situations in France) 

FRE 2704  (FR 255) บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในชีวติและสงัคมฝร่ังเศส 
(Readings in French Savoir-vivre) 

FRE 3705 (FR 353) บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัการเมืองฝร่ังเศส 
(Readings in French Politics) 

FRE 3706 (FR 357) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ภูมิศาสตร์ทัว่ไปเพ่ือการท่องเท่ียว 
ในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in French Geography for 
Tourism) 

FRE 3707 (FR 358) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
เพลงและดนตรีฝร่ังเศส 
(Readings in French Songs and Music) 

FRE 3708 (FR 359) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส 
(Readings in French History) 

FRE 3715 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้น 3(3-0-6) 
ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย 
(Readings in French for Art History in 
Thailand) 

FRE 2701 บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 1 
(Readings in French Civilization 1) 

FRE 2702 บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส 2 
(Readings in French Civilization 2) 

FRE 2703 บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
ในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in Current Situations in France) 

FRE 2704 บทอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
เก่ียวกบัขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในชีวติและสงัคมฝร่ังเศส 
(Readings in French Savoir-vivre) 

FRE 3705 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
การเมืองฝร่ังเศส 
(Readings in French Politics) 

FRE 3706 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
ทัว่ไปเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส 
(Readings in French Geography for Tourism) 

 
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หน่วยกติ หมวดวชิาอารยธรรมฝร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 4709 (FR 451) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
เศรษฐกิจและสงัคมฝร่ังเศส 
(Readings in French Economy 
and Society) 

FRE 4710 (FR 453) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
การส่ือสารมวลชนฝร่ังเศส 
(Readings in French Mass Communication) 

FRE 4711 (FR 455) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ศิลปะฝร่ังเศส 
(Readings in French Arts) 

FRE 4712 (FR 456) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
สงัคมและวฒันธรรมของประเทศ 
ผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 
(Readings in Francophone Society 
and Culture) 

FRE 4713 (FR 457) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ภาพยนตร์ฝร่ังเศส 
(Readings in French Cinema) 

FRE 4714 (FR 458) บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ศิลปะโภชนาการฝร่ังเศส 
(Readings in French Gastronomy) 

FRE 4716 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสดา้น 3(3-0-6) 
ประวติัศาสตร์และอารยธรรมเอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใต ้
(Readings in French for History and 
Civilization of Southeast Asia) 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 

FRE 4711 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ศิลปะฝร่ังเศส 
(Readings in French Arts) 

FRE 4712 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัสงัคมและ 3(3-0-6) 
วฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 
(Readings in Francophone Society and Culture) 

 
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
 

FRE 4714 บทอ่านภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบั 3(3-0-6) 
ศิลปะโภชนาการฝร่ังเศส 
(Readings in French Gastronomy) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 
 
 
*WES 1001 วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

(Western Culture for Communication) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หน่วยกติ หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หน่วยกติ 
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to French Linguistics) 
FRE 2902 (LI 263) ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to French Linguistics) 
FRE 3903 (LI 362) การวเิคราะห์วาทกรรม 3(3-0-6) 

ภาษาฝร่ังเศส 
(French Discourse Analysis)  

FRE 3904 (LI 363) สทัวทิยาภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Phonology) 

FRE 3905 (LI 364) วจันลีลาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Stylistics) 

FRE 4906 (LI 461) วทิยาหน่วยค าภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Morphology) 

FRE 4907 (LI 462) การวเิคราะห์เปรียบต่าง 3(3-0-6) 
ภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาไทย 
(Contrastive Analysis of French and Thai) 

FRE 4908 (LI 463) อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Semantics) 

FRE 4909 (LI 464) การวเิคราะห์เปรียบต่าง 3(3-0-6) 
ภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาองักฤษ 
(Contrastive Analysis of French and 
English) 

FRE 4910 (LI 465) วากยสมัพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Syntax) 

FRE 4911 (LI 466) ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียน 3(3-0-6) 
ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 
(Applied Linguistics in Learning 
French as Foreign Language) 

FRE 4912 (LI 467) ปัญหาการฟังและการพดู 3(3-0-6) 
ภาษาฝร่ังเศส 
(Problems in Listening and Speaking 
French) 

FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Linguistics) 

FRE 2902 ศพัทว์ทิยาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to French Lexicology) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 

FRE 3904 สทัวทิยาภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Phonology) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
FRE 4906 วทิยาหน่วยค าภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(French Morphology) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 

FRE 4908 อรรถศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Semantics) 
ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้

 
 
 

FRE 4910 วากยสมัพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(French Syntax) 

FRE 4911 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียน 3(3-0-6) 
ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 
(Applied Linguistics in Learning 
French as Foreign Language) 

**FRE 4912 ปัญหาการฟังและการพดู 3(3-0-6) 
ภาษาฝร่ังเศส 
(Problems in Listening and Speaking French) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หน่วยกติ หมวดวชิาภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส หน่วยกติ 

FRE 4913 (LI 468) ปัญหาการอ่านภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Problems in Feading French) 

FRE 4914 (LI 469) ปัญหาการเขียนภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
(Problems in WritingFrench) 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 

ยกเลกิการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงนี ้
 
*FRE 4915 ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

(Problems in Reading and Writing French) 

 
หลกัสูตรวชิาโท 

หลกัสูตรวชิาโทภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรวชิาโทภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ก าหนดจ านวนหน่วยกติรวม  24  หน่วยกติ 
1. วชิาโทบังคบั  12  หน่วยกติ 
ก. นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปให้

เรียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี หน่วยกติ 
FRE 1001 (FR 101) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) 

(Fundamental French 1) 
FRE 1002 (FR 102) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) 

(Fundamental French 2) 
FRE 2001 (FR 201) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) 

(Fundamental French 3) 
FRE 2002 (FR 202) ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5)  

(Fundamental French 4) 
 

ก าหนดจ านวนหน่วยกติรวม  18  หน่วยกติ 
1. วชิาโทบังคบั  12  หน่วยกติ 
ก. นักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไป  

ใหเ้รียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี หน่วยกติ 
**FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

(French for Communication 1) 
**FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

(French for Communication 2) 
**FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

(French for Communication 3) 
**FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5)  

(French for Communication 4) 
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หลกัสูตรวชิาโทภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรวชิาโทภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ข. นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้  
ใหเ้รียน 4 กระบวนวชิาต่อไปน้ี หน่วยกติ 
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 1 3(2-2-5) 

(Intermediate French 1) 
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝร่ังเศสระดบักลาง 2 3(2-2-5) 

(Intermediate French 2) 
FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 1 3(2-2-5) 

(Advanced French 1) 
FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝร่ังเศสระดบัสูง 2 3(2-2-5) 

(Advanced French 2) 
 
 
 
 
2. วชิาโทเลือก 12 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาภาษา
ฝร่ังเศสท่ีไม่ใช่ วชิาโทบงัคบั แตท่ั้งน้ี เม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิา
ในวชิาโทบงัคบัแลว้ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั 3000-
4999 จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

ข. นักศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแลว้ 2 
กระบวนวชิา ใหเ้รียน 2 กระบวนวชิา ต่อไปน้ี หน่วยกติ 

**FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
(French for Communication 3) 

**FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 3(2-2-5)  
(French for Communication 4) 

และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชา จากหมวดวิชาทั้ ง 5 หมวด
ของหลกัสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวด
รวมกนัก็ได ้ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวชิารหสั 2000 ข้ึนไป 

ค. นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
ใหเ้ลือกเรียนอีก 4 กระบวนวชิาจากหมวดวชิาทั้ง 5 หมวดของ
หลกัสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกนัหรือหลายหมวด
รวมกนัก็ได ้ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นกระบวนวชิารหสั 2000 ข้ึนไป 

 
2. วชิาโทเลือก 6 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส
ท่ีไม่ใช่ วชิาโทบงัคบั แต่ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิาในวชิา
โทบงัคบัแลว้ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั 3000-4999 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก 5 
 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
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