สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสู ตรวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
3.2 วิชาโทภาษาฝรั่งเศส (สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรอื่นหรื อสาขาอื่นเรี ยน)
3.3 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
3.4 อาจารย์ผสู ้ อน
3.5 อาจารย์พิเศษ

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
5
6
8
8
9
10
10
10
12
12
48
49
50
51

สารบัญ (ต่ อ)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
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สารบัญ (ต่ อ)
ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
2. ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจา
หลักสู ตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
4. ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560

หน้า
67
68
78
86
88
104

มคอ. 2

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร
25500071102062
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in French
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (French)
อักษรย่อภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (French)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร 139 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสู ตร
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
 ปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
 ปริ ญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาชีพ
 ปริ ญญาตรี ทางวิชาชีพ
 ปริ ญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
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 หลักสู ตรปริ ญญาตรี ปฏิบตั ิการ
 ปริ ญญาตรี ปฏิบตั ิการ
 ปริ ญญาตรี แบบก้าวหน้าปฏิบตั ิการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
5.4 การรับเข้ าศึกษา
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.5 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
 ความร่ วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ คือ ........................................................................
 ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ............................................................................................
(ทั้งนี้ กรณี ความร่ วมมื อกับสถานศึกษา/หน่ วยงานอื่ นในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การเรื่ อง แนวทางความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550)
5.6 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ........................... ปี การศึกษา .................................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
 ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริ หารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
วาระที่ 5.26 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษยายน พ.ศ 2560
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 4.30 เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ 2560 และ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.8 เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2560
ปรั บปรุ งจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาฝรั่ งเศส (พ.ศ. 2555) และวิชาโทภาษา
ฝรั่งเศส
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 สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........ พ.ศ. ...........
 สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ......................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับ การเผยแพร่ ว่า เป็ นหลัก สู ตรที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.2 ครู สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับโรงเรี ยน
8.3 ผูส้ อนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันเอกชน
8.4 ล่ามและนักแปล
8.5 มัคคุเทศก์
8.6 พนักงานบริ ษทั เอกชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
8.7 เจ้าหน้าที่ประจาสถานทูตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาหลัก
8.8 หน่วยงาน กองกรม ของกระทรวงต่างๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
8.9 อาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักธุ รกิจ เป็ นต้น
9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ที่

ชื่ อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นางสาวศศิ
อินทโกสุม

2.

นางจิณห์นิภา
ทาสุคนธ์

3.

นายสิ ริชยั
โชคชัยสัมฤทธิ์
Mr. Antoine
CARQUIN

4.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
ผศ.
Docteur
M.A.
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)
ผศ.
Maîtrise
Licence
ศศ.บ.
อ.
ศศ.ม.
อ.บ.
อ.
Master I
DEA
Master 1
Licence
DEUG

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ

Traductologie
French
ภาษาฝรั่งเศส

Université Paris 3
Queen’s University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

France
Canada
ไทย

2543
2534
2532

Sciences du Langage
Sciences du Langage
ภาษาฝรั่งเศส
ยุโรปศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส
Sciences du langage
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie e

Université Paris 3
Université Paris 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Université Montpellier 3
Université Montpellier 3
Université Montpellier 3
Université Montpellier 3
Université de Nantes

France
France
ไทย
ไทย
ไทย
France
France
France
Francce
France

2536
2535
2530
2546
2538
2547
2544
2543
2542
2541
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ลาดับ
ที่
5.

ชื่ อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
Mr. Alexandre
BARTHEL

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
อ.
Docteur
Master
Maîtrise
Licence
Licence

สาขาวิชา
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire
Sciences du Langage

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

ประเทศ
France
France
France
France
France

ปี ที่สาเร็จ
2559
2553
2552
2549
2555

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ ท าการคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และอาคารเรี ย นรวมอื่ น ๆ ในบริ เวณมหาวิท ยาลัย รามค าแหง
หัวหมาก
11. สถานการณ์ ภายนอก หรื อ การพั ฒ นาที่ จ าเป็ นต้ องน ามาพิ จ ารณาในการวางแผนหลั ก สู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) โดยจะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสามารถปรับตัว
เข้ากับงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ตลอดชี วิต รวมทั้งสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ โดยในปั จจุบนั ทุกประเทศทัว่ โลกต่างมีแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จที่สัมพันธ์กบั การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุ รกิ จ การท่องเที่ยว และ
การค้าหลายประเภท ต้องอาศัยภาษาต่ างประเทศเป็ นหลัก ซึ่ งภาษาฝรั่ งเศสนับ เป็ นภาษาส าคัญที่ มี
บทบาทอย่างสู งในทวีป ยุโรปทางด้านเศรษฐกิ จ การเมื องและเทคโนโลยีอนั ทัน สมัยหลายรู ปแบบ
นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสู ตรยังสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพของอาเซี ยนเพื่อแข่งขันกับ
ภู มิ ภ าคอื่ น ในรู ป ของการรวมกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย นภายในปี พ.ศ. 2558 ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ท ัน ต่ อ
สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ การเมื อง สังคมและวัฒนธรรมดังกล่ าว หน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงต้องตระหนักถึ งความสาคัญของภาษาต่างประเทศและปรับแผนการ
พัฒนาความรู ้ดา้ นภาษาฝรั่งเศสให้สอดคล้องกัน
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมและ
วัฒ นธรรม ของผูค้ นทั้ง ซี ก โลกตะวัน ตกและตะวัน ออกนั้น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างต่ อเนื่ อง ภาษา
ฝรั่งเศสมีบทบาทสาคัญในสหภาพยุโรป ซึ่ งปั จจุบนั เกิดกระแสความนิ ยมบริ โภคสิ นค้าเชิ งอนุ รักษ์และ
สิ นค้าสุ ขภาพ เช่น ธุ รกิจสปา นวดแผนไทย พืชสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จึงทาให้เกิ ด
การพัฒนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นของไทยและนามาสร้ างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่สร้ าง
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ได้ ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นหลัก สู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ การ
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เปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาการทางสังคมและวัฒ นธรรม เพื่ อเปิ ดโลกทัศน์ และยกระดับ คุ ณ ภาพ ของ
นักศึกษาให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้โดยเฉพาะในระดับอาเซี ยนและในระดับนานาชาติ
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 ผลกระทบต่ อการพัฒนาหลักสู ตร
จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นต้องพัฒนาในเชิง
รุ กที่ มีศกั ยภาพ และสามารถปรั บเปลี่ ยนได้ตามความต้องการของสั งคม เพื่ อรองรั บการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จการค้าการลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการรองรับนโยบายของประชาคม
อาเซี ยนปี พ.ศ. 2558 โดยผลิ ตบุ คลากรที่ มี ค วามรู ้ ภาษาฝรั่ งเศสให้มี ค วามพร้ อมที่ จะปฏิ บ ัติงานใน
หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ และมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการกับงานในหน้าที่
รวมทั้งเข้าใจถึ งผลกระทบของความได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบในการใช้ภาษา เพื่ อเปิ ดตลาดเสรี ท าง
การค้าในอนาคต โดยต้องปฏิ บตั ิงานอย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายในประเทศและสถานการณ์ ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปในการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 มีผลทาให้มหาวิทยาลัย
ต้อ งทบทวนหลัก สู ตรเดิ ม และปรั บ เปลี่ ย นแนวทางในการจัด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับ ความ
เปลี่ ยนแปลงจากสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล
และสอดคล้องกับ ความต้องการที่ แท้จริ งของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก และต้อง
สอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธานและความเป็ นมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนเพื่อผูเ้ รี ยนจานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสู ตร เพื่อผูเ้ รี ยนหลากหลายอาชี พที่ อยู่ในวัย
และฐานะต่าง ๆ กัน มี สภาพทางสังคมต่างกัน และให้การดาเนิ นการของหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนมีการจัดการที่ยืดหยุน่ แต่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นการกระจายโอกาส เพื่อกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส
เพื่อการพัฒนาบัณฑิ ตที่มีคุณภาพ กอปรด้วยความรู ้คู่คุณธรรมและมีจิตสานึ กเพื่อการพัฒนาและรับใช้
สังคมทุกระดับชั้นต่อไป
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีต่ ้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
- รายวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้
** RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
คณะนิติศาสตร์
** LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป (Introduction to Law)
คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น)
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์ (Art Appreciation)
** HIS 1001
อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)
** HIS 1002
อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)
** HIS 1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)
LIS 1001
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์ (Music Appreciation)
PHI 1000
หลักการดารงชีวติ ในสังคมไทย (Principles for Living in a Society)
PHI 1001
วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)
PHI 1003
ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)
** SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย (Introduction to Thai Literature)
คณะศึกษาศาสตร์
** PSY 1001
จิตวิทยาทัว่ ไป (General Psychology)
คณะวิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
BIO 1001
ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
SCI 1003
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน (Basic Science)
INT 1005
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Introduction to Computer Systems)

3(3-0-9)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน (Basic Mathematics)
3(3-0-6)
** STA 1003 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
คณะรัฐศาสตร์
POL 1100 รัฐศาสตร์ ทวั่ ไป (Introduction to Political Science)
3(3-0-6)
คณะเศรษฐศาสตร์
** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป (General Economics)
3(3-0-6)
13.2 รายวิชาทีส่ าขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเปิ ดสอนให้ สาขาวิชาอื่นเรียน ดังนี้
- รายวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้ แก่กระบวนวิชา ดังนี้
** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
(French for Communication 1)
** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3(2-2-5)
(French for Communication 2)
** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3(2-2-5)
(French for Communication 3)
** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3(2-2-5)
(French for Communication 4)
- รายวิชาเฉพาะ ได้ แก่กระบวนวิชา ดังนี้
** FRE 4410
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1 (French for Guides 1)
3(2-2-5)
FRE 4411
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2 (French for Guides 2)
3(2-2-5)
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ให้ มีก ารปรึ กษาหารื อระหว่างผูส้ อนรายวิช าที่ ส อนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่ น
เพื่อให้ได้เนื้ อหาความรู ้และทักษะภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนวัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความ
ต้องการของหลักสู ตร
13.3.2 สารวจความต้องการเชิ งวิชาชี พจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตร่ วมกับผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้ และทักษะเป็ น
ระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาฝรั่งเศส ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ คู่คุณธรรม มีความรู ้ ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สร้างความเข้าใจต่อสังคมและโลกปั จจุบนั สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพและดารงตนให้เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
หลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาฝรั่ งเศสมุ่ งหมายให้นักศึ กษามี ความรู ้ ภาษาและ
วัฒ นธรรมฝรั่ งเศส เป็ นการเสริ ม สร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ มนุ ษ ย์และโลกปั จจุ บ ัน สามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งดารงตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุ ษยศาสตร์ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทั้งโครงสร้ างและเนื้ อหาของหลักสู ตรฯ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู เ้ รี ย นได้ม ากขึ้ น และเพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ สภาพสั งคมและสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน อัน เป็ นการ
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อเตรี ยมนักศึ กษาให้มีความรู ้ ภาษาฝรั่ งเศสในหมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส ภาษา
ฝรั่งเศสเฉพาะด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรมฝรั่งเศส
1.4.2 เพื่ อเตรี ยมนัก ศึ ก ษาให้มี ความรู ้ และทัก ษะในการใช้ภาษาได้ดีเพี ย งพอที่ จะออกไป
ประกอบอาชีพและรับใช้สังคมในภาครัฐและเอกชน
1.4.3 เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้มีพ้ืนฐานเพียงพอในการศึกษาหาความรู ้ในระดับสู งขึ้นไป เพื่อ
เสริ มสร้ างประสบการณ์ ในชี วิตประจาวัน และเพื่อแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติมให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.4.4 เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี - พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดย
มาตรฐานไม่ ต่ า กว่ า ที่ สกอ. มี พ้ื น ฐานของสั ง คมและวัฒ น
กาหนด
ธรรมไทย และมี รู ป แบบสอด
คล้องกับหลักสู ตรสากล
- ติ ดตามประเมิ น หลัก สู ตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรให้ ส อด - ติดตามความเปลี่ ยนแปลงความ
คล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ ต้องการของผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ และการเปลี่ ย นแปลง - ศึกษาจากข้อมูลและผลการวิจยั
ของสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา

3. พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการเรี ย น - สนั บ สนุ นบุ ค ลากรด้ า นการ
การสอนและบริ ก ารวิช าการ เรี ยนการสอนให้ทางานบริ การ
ให้มี ป ระสบการณ์ จากการน า วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ความรู ้ไปปฏิบตั ิงานจริ ง
- วิเคราะห์รายละเอียดเนื้ อหาของ
รายวิชา
- ปรับปรุ งแผนการสอน สื่ อที่ใช้
ใน ก ารเรี ยน ก ารส อน แล ะ
ปรับปรุ งวิธีการประเมินผล

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
- หลักสู ตรที่ปรับปรุ งแล้ว

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้ บ ั ณ ฑิ ตของ
สถานประกอบการ
- ความพึ งพอใจในทักษะความรู ้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
- การประเมิ น ผลหลัก สู ตรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
- สั ม มนาเรื่ อง “ผู ้ป ระกอบการ
ต้องการบัณฑิ ตแบบใด” เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลมาปรับปรุ งหลักสู ตร
- ปริ ม าณงานบริ ก ารวิช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสู ตร
- รายละเอียดของรายวิชาที่ มีการ
ปรับปรุ งแล้ว
- รายงานการใช้ สื่ อการสอนที่
ทั น ส มั ย แล ะ เห ม าะส ม กั บ
รายวิชานั้น ๆ
- การฝึ กอบรมในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
การวัดผล
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุ งคุ ณภาพการเรี ยนการ
สอน ใช้สื่อและวิธีการสอนที่มี
คุ ณ ภาพและเหมาะสมตรง
เป้าหมายของหลักสู ตร

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
สนั บ สนุ น อาจารย์ใ ห้ ไ ด้รั บ การ - จ านวน อาจารย์ ที่ ได้ เ พิ่ มพู น
เพิ่ มพู นความรู ้ และประสบการณ์ ความรู ้ แ ละเลื่ อ นต าแหน่ ง ทาง
โดยให้ เข้า ศึ ก ษาดู ง าน ประชุ ม วิชาการ
อบรมสัมมนาทั้งในระดับชาติและ - จานวนครั้งในการฝึ กอบรมและ
นานาชาติ โดยการหาแหล่ ง เงิ น ทาวิจยั
อุ ด หนุ น วิจ ัย เครื่ อ งมื อ วิ จ ัย และ - จานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ท้ งั ใน
การตีพิมพ์งานวิจยั เพื่อเผยแพร่ ต่อ ระดับ ชาติ และนานาชาติ ในแต่
นักวิชาการและสาธารณชน
ละปี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค  ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
 มี
 ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5
และข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชาที่ ไม่มีการบังคับเข้าชั้น
เรี ยนและต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษา
นักศึ กษาที่ จะเข้ารั บ การศึ ก ษาควรมี ความรู ้ พ้ื นฐานทางภาษา กรณี ที่ นัก ศึ กษาจาเป็ นต้องปรั บ
พื้นฐาน ให้จดั อบรมก่อนเริ่ มภาคการศึกษาแรก ดังนี้
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะนาการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทาคู่มือแนะนาการเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสในระหว่างปี การศึกษา 2560–
2564
ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่
2560
2561
2562
2563
2564
110
120
130
140
ชั้นปี ที่ 1
100
80
100
110
120
ชั้นปี ที่ 2
70
90
90
ชั้นปี ที่ 3
60
70
ชั้นปี ที่ 4
100
190
290
390
420
รวม
60
70
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 แสดงงบประมาณรายรับ/รายจ่าย จาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
จานวนเงิน
รายการงบประมาณ
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
ค่าใช้สอย (2)
8,775
8,775
8,775
8,775
8,775
ค่าวัสดุ (3)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ค่าครุ ภณั ฑ์ (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 แสดงการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 17,187.014 บาทต่อคน
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8
และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตรวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
- วิชาโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

139 หน่วยกิต
40
3
10
9
18
90
72
36
36
18
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 40 หน่ วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ ก) หรื อ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิ ตศาสตร์ (Mathematics)
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Introduction to Computer Systems)
3(3-0-6)
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน (Basic Mathematics)
3(3-0-6)
** STA 1003 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
3(3-0-6)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
3(3-0-6)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
3(3-0-6)
PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน (Basic Science)
3(3-0-6)
หรื อ เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 10 หน่ วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์ (Art Appreciation)
2(2-0-4)
เลือกเรี ยน 1 วิชา
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์ (Music Appreciation)
2(2-0-4)
** HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)
3(3-0-6)
** HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)
3(3-0-6)
เลือกเรี ยน 1 วิชา
** HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
PHI 1000 หลักการดารงชีวติ ในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion) เลือกเรี ยน 1 วิชา
3(3-0-6)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่ วยกิต
** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป (General Economics)
** LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน 1 วิชา
(Introduction to Law)
** PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป (General Psychology)
POL 1100 รัฐศาสตร์ ทวั่ ไป
(Introduction to Political Science)
** RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
** SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
กลุ่มวิชาภาษา (Language) 18 หน่ วยกิต
- ภาษาต่ างประเทศ (Foreign Language) 12 หน่ วยกิต
** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
(French for Communication 1)
** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
(French for Communication 2)
** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
(French for Communication 3)
** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
(French for Communication 4)
- ภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย (Introduction to Thai Literature)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่ วยกิต
(2.1) วิชาเอก 72 หน่ วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา
1) วิชาเอกบังคับ
36
2) วิชาเอกเลือก
36
1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต ได้ แก่
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
(French Pronunciation)
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
(French Reading Comprehension 1)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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FRE 2501

ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3(3-0-6)
(A Brief Survey of French Literature)
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(Readings in French Civilization 1)
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
** FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3(2-2-5)
(French for Communication 5)
** FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3(2-2-5)
(French for Communication 6)
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French Listening Comprehension 1)
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French Oral Expression 1)
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(Writing French 1)
** FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
3(2-2-5)
(French for Communication 7)
** FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
3(2-2-5)
(French for Communication 8)
2) วิชาเอกเลือก 36 หน่ วยกิต ได้ แก่
หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลือกสายวิชาดังนี้
2.1) สายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ จากหมวดวิชา
ทั้ง 5 หมวดของหลักสู ตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิ ต ทั้งนี้ จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 24 หน่ วยกิ ต และจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวน
วิชาเอกบังคับ โดยเลือกจาก
2.1.1) หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส ประกอบด้ วย
หน่ วยกิต
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Pronunciation)
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3(2-2-5)
(French Reading Comprehension 1)
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FRE 2202 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
(French Reading Comprehension 2)
** FRE 3011 (FR3001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
(French for Communication 5)
** FRE 3012 (FR3002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
(French for Communication 6)
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
(French Listening Comprehension 1)
FRE 3103 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
(French Listening Comprehension 2)
FRE 3104 การฟังและการเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
(French Listening and Writing)
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
(French Oral Expression 1)
FRE 3106 การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
(French Oral Expression 2)
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
(Writing French 1)
FRE 3204 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
(Writing French 2)
FRE 3301 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
(Translation from French into Thai 1)
FRE 3302 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
(Translation from French into Thai 2)
** FRE 4011 (FR4001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
(French for Communication 7)
** FRE 4012 (FR4002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
(French for Communication 8)
FRE 4303 การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
(Translation of Specialized Texts from French into Thai)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.1.2) หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน (FRE x4xx)
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
(French for Tourism)
FRE 3402 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
(French for Hotel Personnel)
FRE 3403 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
(French for Food and Beverage Service)
FRE 3404 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรสายการบิน
(French for Airline Personnel)
FRE 3405 ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
(French for Law)
FRE 3406 ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
(French for Political Science)
FRE 3407 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
(French for Beauty and Fashion)
FRE 3408 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุ รกิจ
(Business French)
FRE 3409 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(French for Sciences and Technology)
** FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(French for Guides 1)
FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(French for Guides 2)
FRE 4412 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์
(French for Health Care and Medical Services)
FRE 4415 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
(French for Secretarial Works)
2.1.3) หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส (FRE x5xx)
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
(A Brief Survey of French Literature)
** FRE 3503 (FRE 2503) กวีนิพนธ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Introduction to French Poetry)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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** FRE 3504 (FRE 4514) บทละครฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Introduction to French Drama)
FRE 3505 การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Introduction to French Literary Criticism)
** FRE 3513 (FRE 4516) นวนิยายฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Introduction to French Novel)
** FRE 3514 (FRE 4518) เรื่ องสั้นฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Introduction to French Short Stories)
** FRE 4501 (FRE 3507) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก
(French Classicism)
** FRE 4502 (FRE 3509) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก
(French Romanticism)
** FRE 4503 (FRE 3510) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
(French Realism)
FRE 4513 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
(French Symbolism)
2.1.4) หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส (FRE x7xx)
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1
(Readings in French Civilization 1)
FRE 2702 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 2
(Readings in French Civilization 2)
FRE 2703 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ในประเทศฝรั่งเศส
(Readings in Current Situations in France)
FRE 2704 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ในชีวติ และสังคมฝรั่งเศส
(Readings in French Savoir-vivre)
FRE 3705 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
(Readings in French Politics)
FRE 3706 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทวั่ ไป
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส
(Readings in French Geography for Tourism)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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FRE 4711 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Readings in French Arts)
FRE 4712 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
(Readings in Francophone Society and Culture)
FRE 4714 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Readings in French Gastronomy)
* WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Western Culture for Communication)
2.1.5) หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส (FRE x9xx)
หน่ วยกิต
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
FRE 2902 ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Lexicology)
FRE 3904 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Phonology)
FRE 4906 วิทยาหน่วยคาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Morphology)
FRE 4908 อรรถศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Semantics)
FRE 4910 วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Syntax)
FRE 4911 ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
เป็ นภาษาต่างประเทศ
(Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language)
** FRE 4912 ปั ญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Problems in Listening and Speaking French)
* FRE 4915 ปั ญหาการอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Problems in Reading and Writing French)
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2.2) สายภาษาฝรั่ งเศสเฉพาะด้ าน นักศึ กษาจะต้องเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tourism)
FRE 3402 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
3(2-2-5)
(French for Hotel Personnel)
FRE 3403 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
(French for Food and Beverage Service)
FRE 3404 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรสายการบิน
3(2-2-5)
(French for Airline Personnel)
FRE 3405 ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
3(3-0-6)
(French for Law)
FRE 3406 ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(French for Political Science)
FRE 3407 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
3(3-0-6)
(French for Beauty and Fashion)
FRE 3408 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business French)
FRE 3409 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(French for Sciences and Technology)
** FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(French for Guides 1)
FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(French for Guides 2)
FRE 4412 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์
3(2-2-5)
(French for Health Care and Medical Services)
FRE 4415 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
3(2-2-5)
(French for Secretarial Works)
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คาอธิบายความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของรหัสประจากระบวนวิชา
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX xxxx โดยแต่ละหลักมีความหมาย ดังนี้
หลักที่ 1 – 3 (XXX) เป็ นตัวอักษร สื่ อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข สื่ อถึงหมวดวิชา
หลักที่ 6 – 7
เป็ นตัวเลข สื่ อถึงลาดับของวิชา
ความหมายเลขประจาหมวดวิชา
เลข 0 หมายถึง หมวดทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (FRE x0xx)
เลข 1 หมายถึง หมวดทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านการฟังและการพูด (FRE x1xx)
เลข 2 หมายถึง หมวดทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่านและการเขียน (FRE x2xx)
เลข 3 หมายถึง หมวดทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านการแปล (FRE x3xx)
เลข 4 หมายถึง หมวดภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (FRE x4xx)
เลข 5 หมายถึง หมวดวรรณคดีฝรั่งเศส (FRE x5xx)
เลข 7 หมายถึง หมวดอารยธรรมฝรั่งเศส (FRE x7xx)
เลข 9 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส (FRE x9xx)
* หมายถึง กระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึง กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
(2.2) วิชาโท 18 หน่ วยกิต (สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเรียน)
ให้เลื อกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่ งในคณะมนุ ษยศาสตร์ ที่ไม่ซ้ ากับวิชาเอกหรื อเลือกเรี ยน
วิชาโทในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1) สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชานั้นๆ
2) สาหรับ วิชาโทนอกคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ให้ ถือตามกฎเกณฑ์ วิชาโทของคณะนั้น ๆ กรณี ที่
กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่ าวมี จานวนหน่ วยกิ ตไม่ถึง 18 หน่ วยกิ ตให้เป็ นสิ ทธิ ของนักศึกษาที่ จะเลื อก
เรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
3) สาหรั บคณะที่ ไม่ มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่ อนักศึ กษาต่างคณะ ให้เป็ นสิ ท ธิ์ ของนักศึ กษาที่ จะ
เลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
4) กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่นในการเรี ยนวิชาโทใดๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น
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(3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ ไม่ซ้ ากับ
กระบวนวิชาที่ เรี ยนเป็ นวิชาศึ ก ษาทั่วไป วิชาเอก และวิช าโท จานวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต หากเรี ย น
กระบวนวิชาคู่ซ้ า คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
3.1.3 แผนการศึกษา
1. สายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6) ART 1003 ศิลปะวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
เลือก 1 วิชา
เลือก 3(3-0-6)
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
1
วิ
ช
า
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6) **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยี
2(2-0-4) **LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
เพื่อการค้นคว้า
กฎหมายทัว่ ไป
เลือก 1 วิชา
PHI 1000 หลักการดารงชีวติ
3(3-0-6) **PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
ในสังคมไทย
POL 1100 รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
เลือก 1
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
วิชา 3(3-0-6) **RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6) THA1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6) XXX xxxx วิชาคณิ ตศาสตร์/วิชาวิทยาศาสตร์ 3(x-x-x)
เบื้องต้น
**FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2 3(2-2-5)
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
**FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 17 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3 3(2-2-5) **FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4 3(2-2-5)
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
3(2-2-5)
เพื่อความเข้าใจ 1
โดยสังเขป
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(2-2-5)
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท 1 กระบวนวิชา
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5 3(2-2-5) **FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6 3(2-2-5)
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟัง
3(2-2-5)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
ภาษาฝรั่งเศส 1
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**FRE 4011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7 3(2-2-5) **FRE 4012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8 3(2-2-5)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE xxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

2. สายภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
**HIS 1001
**HIS 1002
**HIS 1201
LIS 1001
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
**SOC 1003
THA 1001
**FRE 1011

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6) ART 1003 ศิลปะวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
เลือก 1 วิชา
เลือก 3(3-0-6)
อารยธรรมตะวันออก
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
1 วิชา 3(3-0-6) **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
สารสนเทศและเทคโนโลยี
2(2-0-4) **LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
เพื่อการค้นคว้า
กฎหมายทัว่ ไป
เลือก 1 วิชา
หลักการดารงชีวติ
3(3-0-6) **PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
ในสังคมไทย
POL 1100 รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
เลือก 1
วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6) **RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม
3(3-0-6)
วิชา
ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6) THA1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6) XXX xxxx วิชาคณิ ตศาสตร์/วิชาวิทยาศาสตร์ 3(x-x-x))
เบื้องต้น
**FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2 3(2-2-5)
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 17 หน่วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3 3(2-2-5) **FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4 3(2-2-5)
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
3(2-2-5)
เพื่อความเข้าใจ 1
โดยสังเขป
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(2-2-5)
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5 3(2-2-5) **FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6 3(2-2-5)
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟัง
3(2-2-5)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
ภาษาฝรั่งเศส 1
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**FRE 4011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7 3(2-2-5) ** FRE 4012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8 3(2-2-5)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
FRE x4xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาโท
3(x-x-x)
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็ นทางเลื อกสาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนได้ในภาคเรี ยน
ปกติ หรื อนักศึกษาที่ตอ้ งการสอบแก้อกั ษรคะแนนเพื่อขอสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยน
กระบวนวิช าภาษาฝรั่ งเศสในภาคฤดู ร้อนได้ต้ งั แต่ปี การศึ ก ษาที่ 1 เป็ นต้นไป โดยเลื อกลงทะเบี ย นเรี ย น
กระบวนวิชาที่เปิ ดสอนในภาคฤดูร้อนของแต่ละปี การศึกษา ทั้งนี้ รวมทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
ภาคฤดูร้อนแล้ว จะต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัติค วามเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ
ของคอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้า นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่า ย
คอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนา
โปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และ
จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
History of computer, number system, components of computer system:
hardware, software; data communication, computer network, various types of
information systems, programming development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer using.
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัม พันธ์และฟั งก์ชัน่ ระบบจานวนจริ ง เวกเตอร์ และ
เมทริ กซ์ หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices,
counting principle and probability.
** STA 1003
สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
(ไม่เปิ ดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจาย ความ
น่าจะเป็ น การชักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมุติฐาน
สหสัมพันธ์และการถดถอย และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion,
probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression
applied for social sciences.

26
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
AGR 1003

BIO 1001

CMS 1003

PHY 1001

การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึ กษาพื้ นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ เศรษฐกิ จ และความส าคัญใน
สังคมปั จจุบนั และศึกษาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเกษตร ตลอดจน
หลักปฏิบตั ิและการจัดการเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem,
social importance and environment studies.
ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึ ก ษาเรื่ อ งราวของสิ่ ง มี ชี วิ ต หลัก เบื้ อ งต้น ของชี ว วิ ท ยา แบบต่ า ง ๆ ของการ
ดารงชีวติ และชีววิทยาสาหรับชีวติ ประจาวัน
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living
and biology for everyday life.
เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิทยาศาสตร์ ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัว่ ไป
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, with emphasis on general principles
and theories and various industrial applications.
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
(ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของ
ไหลคลื่น ความร้อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพื่อการสื่ อสาร
อะตอมและควอนตัม การแปลงนิ ว เคลี ย ร์ กัม มัน ตรั ง สี พลัง งานปรมาณู เพื่ อ
ประโยชน์ในทางสันติ
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Units and measurements, force and motion, work, energy, fluid mechanics
waves, heat in atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful
applications of atomic energy.
SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
(ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุก ต์ วิท ยาศาสตร์ ส มัย ใหม่ ใ ห้ เข้า กับ ชี วิ ต ประจ าวัน โดยเน้ น การใช้
วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการดารงชีวติ และการเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving
chemistry, physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses
and implication of the physical and biological sciences to human life in a
modern society; improvement of living conditions, made by the progress of the
physical and biological sciences.
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสาคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้น
คุ ณ ค่ าและลี ล าของศิ ล ปะแต่ ล ะแบบ การถ่ ายทอดความจรรโลงในศิ ล ปะและ
สร้างสรรค์ศิลปะ
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 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิ จ การเมื องตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของ
สั งคมตะวันตกตั้งแต่ส มัยโบราณถึ งปั จจุ บ นั โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารย
ธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบงาของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก นับตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา
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** HIS 1002

** HIS 1201

LIS 1001

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
อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา พัฒนาการและความสาเร็ จของอารยธรรมตะวันออก
ตั้ง แต่ ยุ ค โบราณถึ ง ยุค สมัย ใหม่ โดยเน้ น ลัก ษณะอัน โดดเด่ น ของอารยธรรม
ตะวัน ออก ตลอดจนการตอบสนองต่ อ การท้า ทายของอารยธรรมตะวัน ตกที่
ครอบงาโลกยุคใหม่
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.
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้น
ลัก ษณะเฉพาะของพัฒ นาการด้านการเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม
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.
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ระบบการจัดเก็ บ และการค้น คื น สารสนเทศ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เครื อ ข่ ายสารสนเทศและอิ น เทอร์ เน็ ตเพื่ อการค้น คว้าและเผยแพร่ ส ารสนเทศ
วิธีการค้นคว้า การทารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
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 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่างๆ ลี ลาเกี่ ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจาเป็ นแก่
การฟั ง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิ ด
ต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู ้เกี่ยวกับดนตรี ไทย
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a
historical development, understanding musical composition in order to
appreciate works of the world masterpieces, and a comparison of different types
of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai music.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา
จริ ยศาสตร์ และสุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปั จจุบนั
A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology,
Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies
from ancient times to modern times.
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุ ษย์ การแสวงหาคุ ณค่า และการเสริ มสร้ างคุ ณค่าให้แก่
ชีวติ บ่อเกิด และความจาเป็ นของจริ ยธรรมในสังคม
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 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(Culture and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรม
ไทยในอดี ตและ ปั จจุบนั ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ
ศาสนา ศาสนาต่างๆ ในโลกปัจจุบนั สาระสาคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่างๆ
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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.
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Economics)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานทั่ว ไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาค
ดังหัวข้อต่ อไปนี้ อุ ป สงค์อุป ทานและความยืดหยุ่น การก าหนดราคาและการ
แทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ และกาไรจากการผลิต
ตลาด รายได้ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบาย
การเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
(ห้ามนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ลงทะเบียนเรี ยน)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุ คคลและ
ความสามารถ สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่ งสภาพบุคคล การกาหนดตัว
บุคคล ความสามารถนิ ติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และ
กระบวนการยุติธรรม
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

รัฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและ
หลัก การใหญ่ ๆ ในเรื่ องรั ฐ การเมื อง ระบบการปกครอง พรรคการเมื อง กลุ่ ม
ผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสาคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง
การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of
state, politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in
political science such as political development, democracy development,
political ideology and behavior, international relations and public
administration.
** PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทาง
สรี รวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู ้ พัฒนาการ การเรี ยนรู ้ ความคิด
ความจา อารมณ์ และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิ กภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
เป็ นต้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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 ความรู ้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ความหมายและประเภทของความรู ้ ความหมายของคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรู ้ ก ับ คุ ณ ธรรม การพัฒ นาคุ ณ ธรรมเฉพาะตนกับ
คุณธรรมสังคม การนาหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ใน
ชี วิ ต และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก สาธารณะ รวมทั้ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็ นบัณฑิ ตที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วยความรู ้ และเป็ นคนดี ของสังคมไทย มี สานึ กที่ จะดู แลรับผิดชอบ
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 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ ยวกับมนุ ษย์กบั สังคม แนวความคิ ดทัว่ ไปของสังคม
วิทยาและมานุ ษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบัน
ทางสังคม วัฒ นธรรมและแบบแผนความประพฤติ ของคนในสั งคม มนุ ษ ย์ก ับ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสั มพันธ์ ของคนในสังคมในแง่ต่างๆ การขัดเกลาทาง
สั ง คม การจัด ช่ ว งชั้น พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน การควบคุ ม ทางสั ง คม และการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคม การนาเอาความรู ้ ทางสังคมวิทยาและมานุ ษ ยวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปัจจุบนั
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.
หมวดวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
(French for Communication 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารโดยฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน ด้วย
คาศัพท์ สานวนและประโยคง่ายๆ
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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) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3(2-2-5)
(French for Communication 2)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด
อ่ านและเขี ย นเพื่ อการสื่ อสารในชี วิต ประจาวัน (ควรเรี ย นกระบวนวิช า 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) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3(2-2-5)
(French for Communication 3)
ศึกษาภาษาฝรั่ งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2 โดยฝึ กทักษะการฟั ง
พูด อ่านและเขี ยนเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันในระดับที่ สูงขึ้ น (ควรเรี ยน
กระบวนวิชา 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) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3(2-2-5)
(French for Communication 4)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขี ยนเพื่ อการสื่ อสารในระดับ ที่ สู งขึ้ นในสถานการณ์ ต่างๆ (ควรเรี ยน
กระบวนวิชา 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)
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคาและ
ระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพ ท์แ ละส านวนไทย เพื่ อ น าไปใช้เป็ น
ความรู ้พ้นื ฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology,
and syntax of the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with
emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing.
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึง
ปั จ จุ บ ัน การแบ่ ง ประเภทและลัก ษณะของวรรณคดี ไ ทยและศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ท าง
วรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period,
including types and characteristics of Thai literature and literary terms.
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Pronunciation)
ศึกษาการออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานทั้งเสี ยงสระและพยัญชนะ เสี ยงหนัก
เบาและทานองเสี ยงในประโยค โดยเรี ยนรู ้สัทอักษร
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 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3(2-2-5)
(French Reading Comprehension 1)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลื อกมาเพื่อความเข้าใจเนื้ อหา ศัพท์สานวนและ
โครงสร้างภาษา
A study of French texts to understand their contents, vocabulary, expressions
and structures.
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FRE 2202 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
3(2-2-5)
(French Reading Comprehension 2)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลื อกมาเพื่อความเข้าใจเนื้ อหา ศัพท์สานวนและ
โครงสร้างภาษาในระดับที่สูงขึ้น
A study of French texts to understand their contents, vocabulary, expressions
and structures at a higher level.
** FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3(2-2-5)
(French for Communication 5)
ศึ ก ษาภาษาฝรั่ งเศสต่ อจากภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อสาร 4 โดยศึ ก ษาลัก ษณะ
โครงสร้างประโยค ศัพท์ สานวนสาหรับผูเ้ รี ยนระดับกลาง และฝึ กการอ่าน ฟั ง
พูด เขียนเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3(2-2-5)
(French for Communication 6)
ศึ ก ษาภาษาฝรั่ ง เศสต่ อ จากภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อสาร 5 โดยศึ ก ษาลัก ษณะ
โครงสร้ างประโยค ศัพท์ สานวนในระดับสู งขึ้ น และฝึ กการอ่าน ฟั ง พูด เขี ยน
เพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French Listening Comprehension 1)
ฝึ กทักษะความเข้าใจในการฟั งภาษาฝรั่งเศส โดยฝึ กฟั งบทสนทนา การเล่าหรื อ
การแสดงความคิดเห็นในเรื่ องทัว่ ๆไป ของเจ้าของภาษา
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 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(French Listening Comprehension 2)
ฝึ กทักษะความเข้าใจในการฟั งภาษาฝรั่งเศส โดยฝึ กฟั งรายงานข้อมูลข่าวสาร บท
สัมภาษณ์ บทภาพยนตร์ ผา่ นสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ฝรั่งเศส
Practice in listening comprehension in French by listening to news,
documentaries, interviews and films broadcasted by French radio and television.
FRE 3104 การฟังและเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Listening and Writing)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสโดยฝึ กฟั งและเขียนตามเสี ยงภาษาฝรั่งเศสเพื่อทดสอบความ
เข้าใจเนื้อหาโดยรวม โครงสร้างประโยค เครื่ องหมายวรรคตอน ศัพท์และสานวน
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 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French Oral Expression 1)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้พูดในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาฝรั่งเศส
A study of vocabulary and expressions used in different situations in order to
develop French speaking skills.
FRE 3106 การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(French Oral Expression 2)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็น แสดงทัศนคติ เชิ ญ
ชวนและเสนอแนะ ในสถานการณ์ต่างๆที่มีเนื้อหาซับซ้อนยิง่ ขึ้น
A study of vocabulary and expressions used in giving opinions, attitudes,
making suggestions in more complex situations.
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(Writing French 1)
ศึ ก ษาหลัก การเขี ย นประโยคภาษาฝรั่ ง เศสโดยฝึ กใช้ ค าศัพ ท์ 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 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(Writing French 2)
ศึ ก ษาหลัก การเขี ย นความเรี ย งภาษาฝรั่ ง เศสโดยฝึ กใช้ ค าศัพ ท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคิดและสื่ อความหมายให้ได้สมบูรณ์
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 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
3(2-2-5)
(Translation from French into Thai 1)
ศึกษาทาความเข้าใจข้อเขียนภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลื อกมาโดยมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ทัว่ ๆ ไป เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็ นภาษาไทยได้ครบถ้วน
A study of selected general French texts in order to completely restore the
original message into Thai.
FRE 3302 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
3(2-2-5)
(Translation from French into Thai 2)
ศึกษาทาความเข้าใจข้อเขียนภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลื อกมาโดยมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ทัว่ ๆไป ในระดับภาษาที่สูงขึ้น เพื่อถ่ายทอดความหมายเป็ นภาษาไทยได้ครบถ้วน
A study of selected general texts of more advanced French in order to
completely restore the original message into Thai.
** FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
3(2-2-5)
(French for Communication 7)
ศึ ก ษาภาษาฝรั่ ง เศสต่ อ จากภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อสาร 6 โดยศึ ก ษาลัก ษณะ
โครงสร้างประโยค ศัพท์ สานวนสาหรับผูเ้ รี ยนระดับสู ง และฝึ กการอ่าน ฟั ง พูด
เขียนเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่ซบั ซ้อน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
3(2-2-5)
(French for Communication 8)
ศึ ก ษาภาษาฝรั่ ง เศสต่ อ จากภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อสาร 7 โดยศึ ก ษาลัก ษณะ
โครงสร้างประโยค ศัพท์ สานวนในระดับ สู ง และฝึ กการอ่าน ฟั ง พูด เขียนเพื่อ
การสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ ซับ ซ้อนยิ่งขึ้ น (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
3(2-2-5)
(Translation of Specialized Texts from French into Thai)
ศึกษาข้อเขี ยนภาษาฝรั่ งเศสในสาขาวิชาเฉพาะด้านในระดับพื้นฐาน โดยศึ กษา
คาศัพท์ สานวนพื้นฐานของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับ
เป็ นภาษาไทยได้ครบถ้วน
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.
หมวดภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tourism)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้ างภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา บทอ่านและ
เอกสารต่ างๆ ด้านอุ ตสาหกรรมบริ ก ารท่ องเที่ ย ว เน้นฝึ กทัก ษะการฟั งและพู ด
ภาษาฝรั่งเศส
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 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
3(2-2-5)
(French for Hotel Personnel)
ศึกษาและฝึ กภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ ยวข้องกับงานบริ การในแผนกต่างๆของโรงแรม
โดยเน้นทักษะการฟังและพูด ดูงานด้านบริ การของโรงแรม
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FRE 3403

FRE 3404

FRE 3405

FRE 3406

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.
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
(French for Food and Beverage Service)
ศึกษาและฝึ กภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่มใน
ภัต ตาคาร โดยเน้ น ทัก ษะการฟั ง และพู ด ดู ง านด้า นการบริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่ม
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.
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรสายการบิน
3(2-2-5)
(French for Airline Personnel)
ศึกษาและฝึ กภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรสายการบินที่ให้บริ การภาคพื้นดินและ
บนเครื่ องบิน โดยเน้นทักษะการฟังและพูด ดูงานด้านการบริ การของสายการบิน
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.
ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
3(3-0-6)
(French for Law)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้ างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ
ด้านนิติศาสตร์ พ้นื ฐาน โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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.
ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(French for Political Science)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้ างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ
ด้านรัฐศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
3(3-0-6)
(French for Beauty and Fashion)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้ างภาษาฝรั่ งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับอาชี พด้านความงามและแฟชัน่ การดู แลรักษาความงามของ
ใบหน้า เรื อนร่ าง ผม เสื้ อผ้า เครื่ องประดับและน้ าหอม ดูงานในสถาบันความงาม
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 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business French)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารที่ใช้ใน
วงการธุ รกิจทัว่ ไป
A study of French vocabulary, expressions and structures from texts and
documents used in general business.
FRE 3409 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(French for Sciences and Technology)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้ างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ การสื่ อสาร การคมนาคมขนส่ ง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุ ข โดยเน้นการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ
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 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(French for Guides 1)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวติ ความเป็ นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สถานที่ท่องเที่ยวของไทย และฝึ กการอ่าน 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 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(French for Guides 2 )
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และโครงสร้ างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของไทย โดยเน้นทักษะการอ่าน ฟัง และพูด ฝึ ก
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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์
3(2-2-5)
(French for Health Care and Medical Services)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานบริ การด้านสุ ขภาพ
และการแพทย์ โรคและอาการของโรค ยาและวัค ซี น ประเภทต่ างๆ การตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย โรคและการรั บ เข้า รั ก ษาในโรงพยาบาล ดู ง านด้า นการบริ ก ารทาง
การแพทย์
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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
3(2-2-5)
(French for Secretarial Works)
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานเลขานุ การ การนัด
หมาย การติดต่อสื่ อสารและบริ การลูกค้า การจัดเตรี ยมและบันทึกการประชุม การ
จัดเก็ บ เอกสาร การประชาสั ม พันธ์ ข่ าวสารในองค์ก ร รวมถึ ง การใช้เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้สานักงานเพื่องานเลขานุการ ดูงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
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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.
หมวดวรรณคดีฝรั่งเศส
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3(3-0-6)
(A Brief Survey of French Literature)
ศึกษาความเป็ นมาของวรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยกลางจนถึงศตวรรษ
ที่ 19 เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์บา้ นเมือง สภาพสังคมกับความคิด
และรู ปแบบของวรรณกรรมประเภทต่างๆ
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) กวีนิพนธ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Poetry)
ศึกษาฉันทลักษณ์บทกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสและผลงานของกวีที่สาคัญตั้งแต่ศตวรรษที่
16 ถึงศตวรรษที่ 20
A study of French versification and works of major French poets from the 16th
to 20th centuries.
** FRE 3504 (FRE 4514) บทละครฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Drama)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประเภทของบทละครและผลงานของนักประพันธ์บท
ละครฝรั่งเศสที่สาคัญตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสมัยปั จจุบนั
A study of the historical development, types of drama and works of major
French dramatists from the Middle Age to the present.
FRE 3505 การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Literary Criticism)
ศึกษาหลักเบื้องต้นในการวิจารณ์ วรรณกรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
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) นวนิยายฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Novel)
ศึก ษาประวัติค วามเป็ นมา ประเภทของนวนิ ยาย และผลงานของนัก ประพัน ธ์
ฝรั่งเศสที่สาคัญตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั
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) เรื่ องสั้นฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Short Stories)
ศึ ก ษาลัก ษณะและวิ วฒั นาการการเขี ย นเรื่ อ งสั้ นฝรั่ ง เศส เลื อ กศึ ก ษางานของ
นักเขียนเรื่ องสั้นที่เด่น เพื่อเข้าใจในเนื้อหาและความคิด
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) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก
3(3-0-6)
(French Classicism)
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมาและลัก ษณะของวรรณคดี ค ลาสสิ กฝรั่ ง เศสใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่
สะท้อนแนวคิดดังกล่าว
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) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก
3(3-0-6)
(French Romanticism)
ศึกษาประวัติค วามเป็ นมาและลัก ษณะของวรรณคดี ฝรั่ งเศสแนวโรแมนติ กใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่
สะท้อนแนวคิดดังกล่าว
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) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
3(3-0-6)
(French Realism)
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมาและลัก ษณะของวรรณคดี ฝ รั่ ง เศสแนวสั จ นิ ย มใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 โดยศึกษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของนักเขียนที่
สะท้อนแนวคิดดังกล่าว
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 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
3(3-0-6)
(French Symbolism)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของวรรณคดี ฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์ นิยม
ใน คริ ส ตศตวรรษที่ 19 โดยศึ ก ษาประเภทของวรรณกรรมและผลงานของ
นักเขียนที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว
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.
หมวดอารยธรรมฝรั่งเศส
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(Readings in French Civilization 1)
ศึ ก ษาบทอ่ า นภาษาฝรั่ ง เศสที่ ค ัด เลื อ กมาเพื่ อ ความเข้า ใจอารยธรรมของชาว
ฝรั่งเศสที่สาคัญด้านประวัติศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวิทยาการ และวรรณกรรม
ตั้งแต่เริ่ มกาเนิดประเทศฝรั่งเศสจนถึงศตวรรษที่ 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(Readings in French Civilization 2)
ศึ ก ษาบทอ่ า นภาษาฝรั่ ง เศสที่ ค ัด เลื อ กมาเพื่ อ ความเข้า ใจอารยธรรมของชาว
ฝรั่งเศสที่สาคัญด้านประวัติศาสตร์ สภาพสังคม ศิลปวิทยาการ และวรรณกรรม
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบนั
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FRE 2703

FRE 2704

FRE 3705

FRE 3706

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.
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในประเทศฝรั่งเศส 3(3-0-6)
(Readings in Current Situations in France)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่ คดั เลื อกมาเพื่อความเข้าใจสถานการณ์ ปัจจุบนั ใน
ประเทศฝรั่งเศสในแง่ต่างๆ
A study of selected French texts to understand current situations in France in
various aspects.
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
3(3-0-6)
ในชีวติ และสังคมฝรั่งเศส
(Readings in French Savoir-vivre)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลื อกมาเพื่อความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี
มารยาทและการปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจาวันของชาวฝรั่งเศส
A study of selected French texts to understand French customs, etiquettes and
manners in daily life.
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Readings in French Politics)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจการเมืองการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐที่ 5 จนถึงปัจจุบนั
A study of selected French texts to understand French politics and government
from the 5th Republic to the present.
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส
(Readings in French Geography for Tourism)
ศึ ก ษาบทอ่ านภาษาฝรั่ ง เศสที่ ค ัดเลื อ กมาเพื่ อความเข้าใจสภาพภู มิ ศาสตร์ ของ
ประเทศฝรั่ ง เศสโดยทั่ว ไปเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง ในด้านภู มิ ป ระเทศ สถานที่
ท่ องเที่ ยวที่ น่ าสนใจในภาคต่ างๆ เมื องส าคัญ ประชากร อาชี พ และผลิ ตภัณ ฑ์
ประจาท้องถิ่น
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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Readings in French Arts)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลือกมาเพื่อความเข้าใจศิลปะฝรั่งเศสและผลงาน
ของศิ ล ปิ นคนส าคัญ ๆ ในด้านสถาปั ต ยกรรม จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมและ
มัณฑนศิลป์
A study of selected French texts to understand French arts and works of major
artists in architecture, painting, sculpture and interior decoration.
FRE 4712 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
(Readings in Francophone Society and Culture)
ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสที่คดั เลื อกมาเพื่อความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศสในทวีปยุโรป แอฟริ กา เอเชี ย
อเมริ กาเหนือ 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 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Readings in French Gastronomy)
ศึก ษาบทอ่ านภาษาฝรั่ งเศสที่ ค ดั เลื อกมาเพื่ อความเข้าใจวิวฒั นาการของศิ ลปะ
โภชนาการ ฝรั่งเศสในภูมิภาคต่างๆ
A study of selected French texts to understand the development of French
gastronomy in different regions.
* WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Western Culture for Communication)
(เปิ ดสอนเฉพาะนักศึกษาคณะอื่นเรี ยนเท่านั้น)
ศึ ก ษาอัตลัก ษณ์ ด้านวัฒ นธรรมของประเทศที่ ใช้ภาษาฝรั่ ง เศส เยอรมัน สเปน
รัสเซี ย เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประยุกต์ใช้ในบริ บทสังคมโลกที่หลากหลายในศตวรรษที่ 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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หมวดภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
ศึ ก ษาภาพรวมและความคิ ดหลัก ของภาษาศาสตร์ ฝ รั่ งเศส โดยเน้น การศึ ก ษา
ระบบเสี ยง คา และโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสปั จจุบนั
An overview of French linguistics: phonology, morphology and syntax of
contemporary French.
FRE 2902 ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Lexicology)
ศึกษาคาศัพท์ชนิดต่างๆในภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งชนิดและการใช้พจนานุ กรมภาษา
ฝรั่งเศส
A study of different categories of French lexicon, including various types and
usage of French dictionaries.
FRE 3904 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Phonology)
ศึกษาระบบเสี ยงและการออกเสี ยงในภาษาฝรั่งเศส
A study of French sound system and pronunciation.
FRE 4906 วิทยาหน่วยคาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Morphology)
ศึกษาระบบคา องค์ประกอบและหน้าที่ของคาในภาษาฝรั่งเศส
A study of French morpheme: word formation and functions.
FRE 4908 อรรถศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Semantics)
ศึกษาทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายในภาษาฝรั่งเศส
A study of French semantic theories and analysis.
FRE 4910 วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Syntax)
ศึกษาลาดับและหน้าที่ของคา วลี และประโยคในภาษาฝรั่งเศส
A study of word order and functions, phrases and sentences in French syntax.
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FRE 4911 ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
(Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language)
ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี ใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์ เพื่อนามาประยุกต์ในการเรี ยน
การสอนภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา FRE 2901 มาก่อน)
A study of new linguistic concepts, theories and analysis to be applied in
language teaching and learning. (Recommended preliminary course: FRE 2901)
** FRE 4912 ปั ญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Problems in Listening and Speaking French)
วิเคราะห์ปัญหาของนักเรี ยนไทยในด้านการฟั ง และการพูดภาษาฝรั่งเศสและหา
แนวทางแก้ไข
An analysis of Thai students’ problems in listening and speaking skills in order
to find solutions to their problems.
* FRE 4915 ปั ญหาการอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Problems in Reading and Writing French)
วิเคราะห์ปัญหาของนักเรี ยนไทยในด้านการอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสและ
หาแนวทางแก้ไข
An analysis of Thai students’ problems in reading and writing skills in order to
find solutions to their problems.
3.2 วิชาโทภาษาฝรั่งเศส (สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรอื่นหรื อสาขาอื่นเรียน)
โครงสร้าง/จานวนหน่วยกิตรวม
18 หน่วยกิต
1) วิชาโทบังคับ
12 หน่วยกิต
2) วิชาโทเลือก
6 หน่วยกิต
1) วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ก. นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้เลื อ กเรี ย นภาษาฝรั่ ง เศสเป็ นวิ ช าศึ ก ษาทั่วไปให้ เรี ย น 4 กระบวนวิช า
ต่อไปนี้
หน่ วยกิต
** FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
(French for Communication 1)
** FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3(2-2-5)
(French for Communication 2)
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** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3(2-2-5)
(French for Communication 3)
** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3(2-2-5)
(French for Communication 4)
ข. นักศึกษาที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป 2 กระบวนวิชา คือ FRE 1011 และ
FRE 1012 แล้ว ให้เรี ยน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
หน่ วยกิต
** FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3(2-2-5)
(French for Communication 3)
** FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3(2-2-5)
(French for Communication 4)
และเลือกเรี ยนอีก 2 กระบวนวิชาจากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสู ตร โดยจะเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 2000 ขึ้นไป
ค. นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เลือกเรี ยนอีก 4 กระบวน
วิชาจากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสู ตร โดยจะเลื อกจากหมวดเดี ยวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้
ทั้งนี้จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 2000 ขึ้นไป
2) วิชาโทเลือก 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ไม่ใช่วชิ าโทบังคับ แต่
ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 3000-4999
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3.3 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ที่

ชื่ อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นางสาวศศิ
อินทโกสุม

2.

นางจิณห์นิภา
ทาสุคนธ์

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผศ.

ผศ.

วุฒิการศึกษา
Docteur
M.A.
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)
Maîtrise
Licence

3.

นายสิ ริชยั
โชคชัยสัมฤทธิ์

อ.

ศศ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สาเร็จ

Traductologie
French
ภาษาฝรั่งเศส

Université Paris 3
Queen’s University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

France
Canada
ไทย

2543
2534
2532

Sciences du
Langage
Sciences du
Langage
ภาษาฝรั่งเศส
ยุโรปศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส

Université Paris 3

France

2536

Université Paris 5

France

2535

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย

2531
2546
2538
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ลาดับ
ที่
4.

5.

ชื่ อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
Mr. Antoine
CARQUIN

Mr. Alexandre
BARTHEL

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
อ.

อ.

วุฒิการศึกษา
Master I
DEA
DEUG
Docteur
Master
Maîtrise
Licence
Licence

สาขาวิชา
Sciences du
langage
Sociologie
Philosophie
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire
Sciences du
Langage

ประเทศ

ปี ที่
สาเร็จ

Université Montpellier 3

France

2547

Université Montpellier 3
Université de Nantes
Université de Caen
Université de Caen
Université de Caen
Université de Rouen
Université de Caen

France
France
France
France
France
France
France

2544
2541
2559
2553
2552
2549
2555

สถานศึกษา

3.4 อาจารย์ ผ้ สู อน
ลาดับ
ชื่ อ – สกุล
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
1.

นางจิณห์นิภา
ทาสุคนธ์

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
ผศ.
Maîtrise
Licence

2.

นางสาวศศิ
อินทโกสุม

ผศ.

3.

นายเดมีย ์
ระเบียบโลก

ผศ.

ศศ.บ.
Docteur
M.A.
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)
DEA

Maîtrise

Licence

4.

นายสิ ริชยั
โชคชัยสัมฤทธิ์

อ.

ศศ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.

ประเทศ

ปี ที่
สาเร็จ

Université Paris 3

France

2536

Université Paris 5

France

2535

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université Paris 3
Queen’s University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
France
Canada
ไทย

2531
2543
2534
2532

Université Grenoble 3

France

2547

Université Montpellier 3

France

2540

Université Montpellier 3

France

2539

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

2536
2546
2538

สาขาวิชา

สถานศึกษา

Sciences du
Langage
Sciences du
Langage
ภาษาฝรั่งเศส
Traductologie
French
ภาษาฝรั่งเศส
Sciences du
Langage
(Sociolinguistique
et Didactique des
Langues et FLE)
Sciences du
Langage option
Linguistique
Sciences du
Langage –
Mention FLE
ภาษาฝรั่งเศส
ยุโรปศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส
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ลาดับ
ชื่ อ – สกุล
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
5.

6.

Mr. Antoine
CARQUIN

Mr. Alexandre
BARTHEL

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
อ.
Master 1

อ.

DEA
DEUG
Docteur
Master
Maîtrise
Licence
Licence

สาขาวิชา
Sciences du
langage
Sociologie
Philosophie
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire
Sciences du
Langage

3.5 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี
4. องค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
ไม่มี

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สาเร็จ

Université Montpellier 3

France

2547

Université Montpellier 3
Université de Nantes
Université de Caen
Université de Caen
Université de Caen
Université de Rouen
Université de Caen

France
France
France
France
France
France
France

2544
2541
2559
2553
2552
2549
2555
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ การสอน/กิจกรรมของนักศึกษา
ในการสอน มี ก ารสอดแทรกเนื้ อ หาในการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของ
ด้ านบุคลิกภาพ
นักศึกษา อาทิ การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสและวัย มารยาททาง
สังคมทั้งสังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอื่น การสื่ อสารโดยใช้ภาษา
น้ าเสี ยงและท่าทางที่ดีมีมารยาท และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดี
ด้ านภาวะผู้นาและความรั บผิดชอบ มี การมอบหมายให้นักศึ ก ษาได้ท างานทั้งในระดับบุ คคลเพื่ อแสดง
วินัย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และท ารายงานกลุ่ ม ที่ เป็ นทั้ง
ตลอดจนมีวนิ ัยในตนเอง
หัวหน้ากลุ่ มและคนในกลุ่ ม เพื่ อฝึ กการเป็ นผูน้ าที่ รับ ผิดชอบและมี
ความสามารถ และเป็ นผูต้ ามที่ดีและมีวินยั เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อกลุ่ม การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ร่วมอภิปราย ซักถาม ตอบข้อ
ซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความเข้าใจและความมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนการสอน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่ งเสริ มค่านิ ยมที่ ดีงาม แนวคิดด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนให้
ความรู ้ แ ละสอดแทรกกฎเกณฑ์ และข้อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การศึกษาเนื้ อหานั้นๆ เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสังคมในขณะประกอบอาชีพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ผลการเรียนรู้ ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
2.1.1.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
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2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ป ฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นตัวอย่าง ให้ความส าคัญ ในด้านความซื่ อสัตย์สุ จริ ต
และการมีวนิ ยั
(2) ใช้การสอนแบบสื่ อสารสองทาง คือ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีการตั้งคาถาม
หรื อตอบคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมใน
ชั้นเรี ยน
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
2.1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินยั และ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.2 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Knowledge)
2.1.2.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้นื ฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู ้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู ้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้และเหตุผล
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีสื่อการสอนหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในทุกรายวิชา
(3) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2.1.2.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
(2) การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรี ยนหรื อนอกห้องเรี ยน
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.3 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.1.3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวติ
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิ งมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิ ดเห็ นต่ อปั ญหาในชั้นเรี ยนในการแก้
โจทย์ปัญหาจนได้แนวทางไปสู่ การแก้ปัญหา
2.1.3.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) พิจารณาจากผลการเรี ยนการสอน
(2) พิจารณาจากการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในหรื อนอกห้องเรี ยน
2.1.4 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
2.1.4.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี ความสามารถในการปรับตัว การควบคุ มอารมณ์
และความอดทน
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยูใ่ นสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นกั ศึกษาทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
(3) แนะนาการทางานกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละ
คนอย่างชัดเจน
2.1.4.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) พิจารณาจากผลการทางานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็ นกลุ่ม
2.1.5 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills)
2.1.5.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีทกั ษะในการคานวณ
(2) มีทกั ษะในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ยกตัวอย่างและแนะนาการคานวณ และเทคนิคการใช้เครื่ องคิดเลข
(2) ฝึ ก ฝน ให้ นั ก ศึ ก ษ าค้ น คว้ า ข้ อ มู ลทั้ งภาษ าไทย ภาษ าอั ง กฤษ แล ะ
ภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์ เน็ต
(3) ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้ น การใช้
เทคโนโลยีรวมทั้งการสื่ อสารโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
2.1.5.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) พิ จารณาจากความสามารถใช้ท กั ษะการค านวณเพื่ อช่ วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล
(2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน
(4) การนาเสนอรายงานหน้าห้องเรี ยน
2.2. ผลการเรียนรู้ ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
2.2.1.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
2.2.1.3 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินการส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
(2) ประเมินการอ้างอิงเอกสารในรายงานการศึกษาหรื อการค้นคว้า
(3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(4) ประเมิ นผลการท ารายงานที่ ม อบหมายความรั บ ผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ ได้รับ
มอบหมาย
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
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2.2.2 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Knowledge)
2.2.2.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก การและทฤษฎี ที่ ส าคัญ ในเนื้ อ หา
สาขาวิชา
(2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถพัฒนาความรู ้ความชานาญและบูรณาการความรู ้กบั ศาสตร์ อื่นๆ ได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด
การเขียน การอ่านและการฟัง
(2) จัดกิจกรรรมการอภิปรายกลุ่ม
(3) มอบหมายงานวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(5) มอบหมายงานค้นคว้า โดยนาผลการค้นคว้ามาสรุ ปและนาเสนอในชั้นเรี ยน
หรื อในรู ปรายงาน
2.2.2.3 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(2) ประเมินผลการนาเสนอการค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(4) ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
2.2.3 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.2.3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) สามารถคิ ดวิเคราะห์ อย่างมี วิจารณญานและสรุ ป ประเด็น ปั ญ หาอย่างเป็ น
ระบบ
(2) สามารถประยุกต์ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
(2) จัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
(3) มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูล และการนาเสนอผลการค้นคว้า
(4) มอบหมายงานวิเคราะห์กรณี ศึกษาและนาเสนอผลการศึกษา
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2.2.3.3 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(2) ประเมินผลการนาเสนอการอ่านหรื อการค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินรายงานการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(4) ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
2.2.4 ผลการเรี ยนรู้ ด้ าน ทั ก ษะความสั มพั นธ์ ระห ว่ างบุ คคลและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
2.2.4.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
(2) มีความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นกลุ่มได้
(3) สามารถพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่
มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
(3) มอบหมายการนาเสนอรายงาน
2.2.4.3 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
(2) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม
(3) ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.2.5 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills)
2.2.5.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน การอ่านและการฟัง
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเข้าถึ ง แหล่ งข้อมู ล และคัดเลื อ ก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอบที่ใช้ทกั ษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน
การอ่านและการฟัง
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทารายงาน
(3) มอบหมายการนาเสนอผลการค้นคว้า หรื อรายงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2.5.3 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินทักษะในการสื่ อสารด้วยแบบทดสอบทักษะ และการสอบปากเปล่า
(2) ประเมินรายงานและการนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ประเมินการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า (Curriculum
mapping)
(แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก 1)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก 5)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ องนัก ศึ ก ษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามผลการเรี ยนรู ้ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสู ตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็ จการศึกษา มีการทวนสอบรายวิชา
โดยมีข้ นั ตอนการทวนสอบรายวิชา ดังนี้
2.1.1 ภาควิ ช า/สาขาวิ ช าแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการทวนสอบรายวิช าซึ่ งประกอบด้ว ยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
2.1.2 ก าหนดรายวิ ช าที่ จ ะทวนสอบ ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 25 ของจ านวนวิ ช าที่ เปิ ดสอนในปี
การศึกษานั้น
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบรายวิชา
2.1.4 สรุ ปผลการทวนสอบและรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
2.1.5 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรรายงานผลการดาเนิ นงานใน มคอ. 7 เพื่อการปรับปรุ งในปี
ต่อไป
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โดยมีวธิ ี การทวนสอบรายวิชา ดังนี้
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) การสัมภาษณ์
(3) การสอบ
(4) การตรวจสอบการให้คะแนน
(5) การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
(6) การทวนสอบการตัดเกรด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลักสู ตรกาหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสาเร็ จการศึกษา
เพื่ อนามาใช้ป รั บ ปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและหลัก สู ตรให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ได้แก่ การสารวจจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาในแต่
ละรุ่ น ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู ้ความสามารถคุณภาพและ
ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการทางานที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพที่สาเร็ จการศึกษา
2.2.2 การทวนสอบจากผูป้ ระกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ประเมิ นความพึ งใจในคุ ณภาพและความ
รับผิดชอบของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาและทางานในสถานประกอบการนั้น
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความสามารถ
และคุณสมบัติดา้ นอื่นของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก 5)
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลัก สู ต ร การจัด ท ารายละเอี ย ดของรายวิช า กฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ของคณะ และของ
มหาวิทยาลัย
1.2 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ แนะนาการเรี ยนการสอน เทคนิ คการสอน และ
วิธีการประเมินผลจากอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
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2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเกี่ ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุ นให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทาวิจยั ผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่ งเสริ มให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่ วมสัมมนา
อบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 บริ หารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ ให้มีจานวนคุ ณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
1.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เป็ นผูด้ าเนิ นการและวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.3 กากับให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรื อแผนการเรี ยนรู ้ (มคอ. 3) ก่อนเปิ ดภาค
เรี ยนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 กากับ ให้ อาจารย์ผูส้ อนจัดท ารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิช า (มคอ. 5) หลังสิ้ น สุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.5 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนและแจ้งให้ผสู ้ อนทราบเพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.6 ประเมิ น ผลหลัก สู ตรทุ ก 4 ปี การศึ ก ษา โดยคณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ตรซึ่ งประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.7 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
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2. บัณฑิต
หลักสู ตรฯ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตราฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral)
2) ความรู ้ (Knowledge)
3) ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Unmerical Analysis,
communication and Information Technology Skills)
โดยพิจารณาจากข้อมูลป้ อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ศิษย์เก่า นอกจากนั้น หลักสู ตรฯ ได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน และ
รายงานผลการสารวจให้กบั คณะรับทราบ
3. นักศึกษา
หลักสู ตรฯ เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 สมัครเข้าศึกษาในหลัก สู ต รฯ ดังนั้น หลัก สู ตรฯ จึงให้
ความสาคัญกับการเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้เข้าเรี ยนในหลักสู ตรฯ ได้จนสาเร็ จการศึกษา
โดยส่ งเสริ มพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้ อมทางการเรี ยน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ ในการดาเนิ นงานคานึ งถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา
การคงอยูข่ องนักศึกษา อัตราการสาเร็ จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสู ตร โดยมีกระบวนการ ดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสู ตรฯ กาหนดผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติในหลักสู ตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5)
3.2 การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
หลักสู ตรฯ มีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประชุ ม
วางแผน เพื่ อ วางกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น การเพื่ อการเตี ย มความพร้ อ มให้ นัก ศึ ก ษาก่ อ นเข้าศึ ก ษาใน
หลักสู ตรฯ
3.3 การให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็ จการศึกษา
หลักสู ตรฯ มี ระบบและกลไกเกี่ ยวกับการดู แลให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึ กษา
เพื่อให้มีแนวโน้มอ้ตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็ จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.3.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประชุมเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คาปรึ กษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
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3.3.2 การดู แลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษาใช้คู่มือที่ปรึ กษาของสานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการให้ค าปรึ กษาแก่ นัก ศึ ก ษา โดยมี อาจารย์ในหลักสู ตรฯ เป็ น
กรรมการอาจารย์ที่ ป รึ กษาและในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลมี ปั ญหาที่ เกิ น
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึ กษาจะให้คาปรึ กษาได้ อาจารย์จะส่ งต่อไปยังฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป
3.3.3 การนัดให้ คาปรึ ก ษา มหาวิท ยาลัยก าหนดให้ อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาดู แลนัก ศึ ก ษาตามรหัส
ดังนั้น นักศึ กษาจึ งอาจขอพบอาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรฯ หรื ออาจารย์ที่ส อนรายวิช า ที่
ตนเองเรี ย นโดยอาจารย์ป ระจาหลัก สู ต รจะติ ด ประกาศวัน เวลา ให้ นัก ศึ ก ษาเข้าพบ
สัปดาห์ละ 5 ชัว่ โมง
เนื่ องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรี ยน
หรื อศึกษาด้วยตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ตามตาราง
ที่ ก าหนด ส่ วนนัก ศึ กษาที่ ศึก ษาด้วยตนเองผ่านสื่ อต่ าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติ ดต่ ออาจารย์ที่
ปรึ กษาผ่านระบบ Online เพื่อขอคาปรึ กษาในเรื่ องเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน หรื อช่วยแก้ไขปั ญหาใน
เรื่ องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนต่ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ตามช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ ห ลัก สู ต รก าหนด และประธานหลัก สู ต รน าข้อ ร้ อ งเรี ย นเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริ หารประจาหลักสู ตร หรื อเขียนคาร้องที่งานบริ การการศึกษาเพื่อให้เสนอผูบ้ ริ หารพิจารณา
แก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนทราบ
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 ก าหนดคุ ณ สมบัติ คุ ณ วุฒิ ผลการศึ ก ษา ความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสู ตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร
4.1.2 เสนอข้อกาหนดเงื่อนไขคุ ณวุฒิและคุณสมบัติให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบ เพื่ อเสนอให้ม หาวิท ยาลัยพิ จารณาและอนุ มตั ิ เพื่ อดาเนิ นการคัดเลื อก
บุคลากรต่อไป
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
4.2.1 สารวจข้อมูลเกี่ ยวกับอาจารย์เพื่อวางแผนด้านอัตรากาลังและววางแผนพัฒนาคุณสมบัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ
4.2.2 จัดโครงการอบรมสาหรับ อาจารย์ใหม่ เพื่ อให้มีความรู ้ ในด้านเทคนิ ควิธีการสอน การ
วัดผล ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
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4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจยั การทาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจาให้เป็ นไปตามมาตรฐานและมีศกั ยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่ งผลต่อคุณภาพของหลักสู ตร
4.2.4 ก าหนดให้ อ าจารย์ป ระจาจัดท าแผนเพื่ อพัฒ นาตนเองในด้านการศึ ก ษาต่ อ การสร้ า ง
ผลงานวิช าการ/การวิจยั และควบคุ ม ก ากับ ให้ อาจารย์ป ฏิ บ ตั ิ ตามแผนที่ วางไว้ อี ก ทั้ง
เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานหลักสู ตร ปี พ.ศ. 2558
5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสู ตร มีกระบวนการ ดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
5.1.2 การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
5.1.3 การสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ต่อหลักสู ตร เพื่อนาผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุ งหลักสู ตรตลอดจนถึงการจัดทารายงานวิชาให้ทนั สมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนประชุมร่ วมกัน เพื่อกาหนดผูส้ อนในแต่ละรายวิชา โดยมีเกณฑ์
การกาหนดผูส้ อนโดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ในเนื้ อหา ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์
ในการสอน ตลอดจนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสู ตรฯ มีระบบกลไกการประเมินผลการเรี ยนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผูเ้ รี ยน ซึ่ งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประใน
ผูเ้ รี ยนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการ
ประเมิ นผูเ้ รี ยนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรที่ทาหน้าที่กากับดู แลและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน และประเมินหลักสู ตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลัก สู ตรฯ ได้นาระบบกลไกไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ /การดาเนิ น งาน โดยมี การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารประจาหลักสู ตรเพื่อกากับดู แลและประเมิ นผลการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินหลักสู ตร
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 มี การกาหนดเกณฑ์การประเมิ น ซึ่ ง
ระบบไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ที่เปิ ดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
หลัก สู ตรฯ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู เ้ รี ย นตามกรอบมารฐานผลการเรี ย นรู ้ เพื่ อน าข้อมู ล มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน หลักสู ตรฯ กาหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ใน
รายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) หลังเสร็ จสิ้ น และจัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา หรื อ
(มคอ. 5) หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
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6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
หลัก สู ตรฯ ใช้สิ่ งสนับ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิท ยาลัย และคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้ องสมุ ด
ห้องปฏิบตั ิการ ตาราเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ e-Books e-Learning หนังสื อเสี ยงอิเล็กทรอนิ กส์ ถ่ายทอดสด
การเรี ยนการสอนจากห้องเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับผูพ้ ิการทางหู และสัญญาน Wifi เครื่ องมือ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เป็ นต้น
หลักสู ตรฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกท่าน
กาหนดสิ่ งสนับ สนุ นการเรี ยนรู ้ ที่ จาเป็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอน นอกจากนี้ หลักสู ตรยังส ารวจ
ความต้องการสื่ อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา จากนั้น
นาเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินการ
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
1. อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่วน
ร่ วมในการประชุ ม เพื่ อวางแผนติดตาม และทบทวนการ ×
×
×
×
×
ดาเนินงานหลักสู ตร
2. มคอ. 2 สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุ ดม
×
×
×
×
×
ศึกษาแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
×
×
×
×
×
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบ
ทุ กรายวิชาที่ เปิ ดสอน ในกรณี ที่ มีการสอบซ่ อมให้จดั ท า
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ดัง นี้ ภาค 1 จัดท าหลัง สอบซ่ อม 1 ×
×
×
×
×
ภาค 2 จัดทาหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2) และภาค
ฤดูร้อนจัดทาหลังสอบภาคฤดูร้อน
5. จัด ท า มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้ น สุ ด การสอบภาค
×
×
×
×
×
ฤดูร้อน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่ กาหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี ) อย่าง ×
×
×
×
×
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิน ×
×
×
×
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ
×
×
×
×
×
คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ป ระจ าทุ ก คนได้เข้า ร่ วมอบรมโครงการพัฒ นา
อาจารย์ด้านการเรี ยนการสอน หรื อด้านที่ เกี่ ยวข้องอย่าง ×
×
×
×
×
น้อย 1 ครั้ง/ปี การศึกษา
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่นอ้ ย ×
×
×
×
×
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิ ตใหม่ที่
มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตร เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน ×
×
เต็ม 5.0
12. ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อบัณ ฑิ ตใหม่
×
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10 10 11 12
ตัวบ่งชี้ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
8
8
8
9
10
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อ อาจารย์ในสาขาวิชาและ/
หรื อให้มีการปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ช่วงหลังการสอน ให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของศึกษา ส่ วน
กระบวนการนาผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง ท าโดยรวบรวมปั ญ หา/ข้อเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุ ง และ
กาหนดให้ประธานหลักสู ตร ประธานสาขาวิชา และทีมผูส้ อนนาไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อทีมผูส้ อน
- ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสารวจข้อมูลจาก
1) นักศึกษาปี สุดท้าย
2) บัณฑิตใหม่
3) ผูว้ า่ จ้าง
4) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุ ณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนี บ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย เป็ นระบบ และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล ในการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์
ผูส้ อน และจากรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น
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ภาคผนวก
1. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
2. ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจา
หลักสู ตร
3. คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรจานวน 5 คน (ประกอบด้ วยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลัก สู ต รอย่ างน้ อย 2 คน ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกอย่ างน้ อ ย 2 คน และผู้ แทนจากองค์ ก ร
วิชาชีพ (ถ้ ามี) อย่ างน้ อย 1 คน ซึ่งคณะเป็ นผู้จัดทาลงนามคาสั่ งแต่ งตั้งโดยอธิการบดี)
4. ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุง
5. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 1
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา

รายวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่ วยกิต)
AGR 1003 3

BIO 1001 3
 
CMS 1003 3
 
PHY 1001 3
 
SCI 1003
3
 





ผลการเรียนรู้









































5.4 การรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร

5.3 การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

5.2 มีทกั ษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.1 มีทกั ษะในการคิดคานวณ

4.4 ดารงตนอยูใ่ นสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุ ข

4.3 พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

3. ทักษะทางปั ญญา

4.2 มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การ
ควบคุมอารมณ์และความอดทน

4.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง







3.4 มุง่ ศึกษาตลอดชีวติ

3.3 มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

2. ความรู ้

3.2 การคิดเชิงมโนทัศน์

3.1 การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้และเหตุผล

2.3 การนาความรู ้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่
รับผิดชอบ

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2.2 มีความรู ้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก

2.1 เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้นื ฐาน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้

1.4 มีคา่ นิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย

1.3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

รายวิชา

1.2 มีจิตสาธารณะ

1.1 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต

69

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะมนุษยศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

1
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (หน่ วยกิต)
INT 1005
3

MTH 1003
3

**STA 1003
3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่ วยกิต)
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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (หน่ วยกิต)
**LAW 1004
3
POL 1100
3
**ECO 1003
3

**PSY 1001
3

2

3















2. ความรู ้
4

1








































2





3

3. ทักษะทางปั ญญา
4

1














































4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ






2

3

4

1

2

3

4

































5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

1
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (หน่ วยกิต) (ต่ อ)
**RAM 1000
3
 
**SOC 1003
3 
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (หน่ วยกิต)
**FRE 1011
3

(FRE 1001)
**FRE 1012
3

(FRE 1002)
**FRE 2011
3

(FRE 2001)
**FRE 2012
3

(FRE 2002)
กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่ วยกิต)
THA 1001
3
THA 1002
3

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4





































5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4




















































































































ผลการเรียนรู้

รายวิชา

หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
FRE 2101
3 
FRE 2201
3 
FRE 2202
3 

2.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ
และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
2.3 สามารถพัฒนาความรู ้ ความชานาญ และบูรณาการความรู ้กบั
ศาสตร์อื่นๆ ได้
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ และสรุ ปประเด็น
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
3.2 สามารถประยุกต์ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
เหมาะสม
3.3 มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้เพือ่ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1 สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.2 มีความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นกลุม่ ได้
4.3 สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
5.1 สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน
การอ่านและการฟัง
5.2 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ





1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

รายวิชา

1.1 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
1. คุณธรรมจริ ยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3

2.ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4 ทั ก ษ ะความสั ม พั น ธ์
ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัว เลข การสื่ อสารและ
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

หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
**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





























3





























FRE 4303
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา

1

2.ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4 ทั ก ษ ะ ค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน (หน่ วยกิต)
FRE 3401

3































FRE 3402

3































FRE 3403
FRE 3404
FRE 3405
FRE 3406
FRE 3407

3
3
3
3
3
























































































FRE 3408

3





























FRE 3409

3





























**FRE 4410

3































FRE 4411

3































FRE 4412

3































FRE 4415

3
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3



**FRE 3503 (FRE 2503)

3

**FRE 3504 (FRE 4514)

3

2.ความรู ้

4 ทั ก ษ ะ ค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัว เลข การสื่ อสารและ
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























































3





























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





























3





























หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
FRE 2501

FRE 3505

FRE 4513

หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
FRE 2701

3





























FRE 2702

3





























FRE 2703

3





























FRE 2704

3
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3

2.ความรู ้

4 ทั ก ษ ะ ค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัว เลข การสื่ อสารและ
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

หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
3





























FRE 3706

3



























FRE 4711

3






























FRE 4712

3





























FRE 4714

3





























*WES 1001

3





















หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
FRE 2901

3





























FRE 2902

3





























FRE 3904

3





























FRE 4906

3





























FRE 4908

3





























FRE 4910

3
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FRE 3705
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3

2.ความรู ้

4 ทั ก ษ ะ ค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัว เลข การสื่ อสารและ
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

หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส (หน่ วยกิต)
FRE 4911

3





























**FRE 4912

3





























*FRE 4915

3
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ภาคผนวก 2
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

79
ลาดับที่ 1
ชื่ อ – สกุล
คุณวุฒิ

นางสาวศศิ อินทโกสุ ม

วุฒิการศึกษา
Docteur
M.A.
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

สาขาวิชา
Traductologie
French
ภาษาฝรั่งเศส

สถานศึกษา
Université Paris 3
Queen’s University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ
France
Canada
ไทย

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2543
2534
2532

ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาแต่ งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
รายงานวิจัย
ศศิ อินทโกสุ ม. (2558). ปั ญหาการแปลผิดความหมายของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่ งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
สถาบันวิจยั และพัฒนา.
บทความวิจัย
ศศิ อินทโกสุ ม. (2560). ปัญหาการแปลผิดความหมายของนักศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง. วารสารวิจัยรามคาแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . 20(1). 56-69. (TCI2 : ISSN 1906-1730)
บทความวิชาการ
ศศิ อินทโกสุ ม. (2557). การประเมินงานแปลในการเรี ยนการสอนแปล. วารสารรามคาแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ . 33(1). 23-50. (TCI2 : ISSN 0125-300X)
ตารา
ศศิ อินทโกสุ ม. (2557). การเขียนภาษาฝรั่ งเศส 2 (FRE 3204). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. (ISBN 978-616-414-327-2)
ศศิ อินทโกสุ ม. (2556). คู่มือภาษาฝรั่ งเศสระดับกลาง 2 FRE 3002 (H). กรุ งเทพ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
(ISBN 978-616-318-244-9)
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วยกิต
FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3
FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3
FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3
FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3103 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
FRE 3204 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
FRE 3409 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
FRE 4011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
FRE 4012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ลาดับที่ 2
ชื่ อ – สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
Maîtrise
Licence
ศศ.บ.

นางจิณห์นิภา ทาสุ คนธ์
สาขาวิชา
Sciences du Langage
Sciences du Langage
ภาษาฝรั่งเศส

สถานศึกษา
Université Paris 3
Université Paris 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ
France
France
ไทย

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2536
2535
2531

ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาแต่ งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
รายงานวิจัย
จิณห์นิภา ทาสุ คนธ์. (2556). กระบวนการเรี ยนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่ งเศสที่เหมาะกับบริ บทของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, คณะมนุษยศาสตร์.
ตารา
จิณห์นิภา ทาสุ คนธ์. (2559). บทอ่ านภาษาฝรั่ งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทั่วไปเพื่อการท่ องเที่ยวในประเทศ
ฝรั่ งเศส. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ISBN 978-616-318-973-8)
จิณห์นิภา ทาสุ คนธ์. (2558). ภาษาฝรั่ งเศสสาหรั บมัคคุเทศก์ 2. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ISBN
978-616-318-718-5)
จิณห์นิภา ทาสุ คนธ์. (2555). การออกเสียงภาษาฝรั่ งเศส (FRE 2101). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
(ISBN 978-616-414-221-3)
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วยกิต
FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3
FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3
FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 3
3
FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3
FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3
FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3
FRE 4001 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
3
FRE 4002 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
3
FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3
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ชื่ อ – สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
อ.ม.
อ.บ.

ลาดับที่ 3
นายสิ ริชยั โชคชัยสัมฤทธิ์
สาขาวิชา
ยุโรปศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส

สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2546
2538

ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาแต่ งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ตารา
สิ ริชยั โชคชัยสัมฤทธิ์. (2559). ภาษาฝรั่ งเศสสาหรั บบุคลากรด้ านการโรงแรม (FRE 3402). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ISBN 978-616-414-396-8)
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วยกิต
FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3
FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3
FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3
FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3
FRE 2703 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในประเทศฝรั่งเศส
3
FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3
FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3
FRE 3402 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
3
FRE 4001 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
3
FRE 4002 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
3
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ลาดับที่ 4
ชื่ อ – สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
Master 1
DEA
DEUG

Mr. Antoine Carquin
สาขาวิชา
Sciences du langage
Sociologie
Philosophie

สถานศึกษา
Université Montpellier 3
Université Montpellier 3
Université de Nantes

ประเทศ
France
France
France

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2547
2544
2541

ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาแต่ งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
บทความวิชาการ
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
พาวินนั ท์ (บรรณาธิการ), รายงานสื บเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้ งที่ 10 (หน้า 17-36). กรุ งเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
ตารา
อุษา กรทับทิม, Guitton, O. & Carquin, A. (2556). ภาษาฝรั่ งเศสเพื่อการท่ องเที่ยว (FRE 3401). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ISBN 978-616-318-943-1)
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วยกิต
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3
FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3
FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3204 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3
FRE 3402 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
3
FRE 3705 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
3
FRE 3706 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทวั่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส 3
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
FRE 4001 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
FRE 4002 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
FRE 4711 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
FRE 4714 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส

หน่วยกิต
3
3
3
3
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ลาดับที่ 5
ชื่ อ – สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
Docteur
Master
Maîtrise
Licence
Licence

Mr. Alexandre Barthel
สาขาวิชา
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire
Sciences du Langage

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

ประเทศ
France
France
France
France
France

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2559
2553
2552
2549
2555

ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาแต่ งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
บทความวิจัย
Barthel, A. (2016). Novembre 1947 et les démocrates. Moussons. 28(1). 9-37. (วารสารวิจยั นานาชาติดา้ น
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจยั เอเชียศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (ISSN 2262-8363)

ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วยกิต
FRE 3011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3
FRE 3012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3
FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3
FRE 3204 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3
FRE 3408 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุ รกิจ
3
FRE 3705 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
3
FRE 3706 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทวั่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส 3
FRE 4001 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
3
FRE 4002 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
3
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ภาคผนวก 3
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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ภาคผนวก 4
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุง
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พ.ศ. 2555 กับ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม
(3)(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 (MA 103)คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยกิต
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
**BIO 1001 (BI 103) ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
GLY 1003 (GY 103) ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Geology)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 40 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
- วิชาเอก 72 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 36 หน่วยกิต
- วิชาโท 18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 40 หน่ วยกิต
ย้ ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เป็ นวิชาบังคับนับหน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
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MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental of Meteorology)
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรื อ เลื อ กเรี ย นกระบวนวิช าในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation) เลือกเรี ยน
MSA 1003 (MU 103) ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา 2(2-0-4)
(Music Appreciation)
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization) เลือกเรี ยน
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก 1 วิชา 3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยี
2(2-0-4)
เพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for
Searching)
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
GAS…. พลศึกษา
เลือกเรี ยน
2(2-4-4)
HED….
1 วิชา
2(2-0-4)

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI 100 วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่
นับเป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 10 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
เลือกเรี ยน
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
เลือกเรี ยน 3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
1 วิชา
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยี
2(2-0-4)
เพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
PHI 1000 หลักการดารงชีวติ ในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society) เลือกเรี ยน
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
1
3(3-0-6)
(Culture and Religions)
วิชา
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
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3. กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
(General Economics)
LAW 1004 (LW 104) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
(Introduction to Law)
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
(Introduction to Political
Science)
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทัว่ ไป
(General Psychology)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

หน่ วยกิต 3. กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6) **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Economics)
3(3-0-6) **LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
เลือกเรี ยน
กฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน
1 วิชา
(Introduction to Law)
1 วิชา
3(3-0-6) POL 1100 รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political
Science)
3(3-0-6) **PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
**RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) **SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
เบื้องต้น
(Introduction to Sociology and
(Introduction to Anthropology and
Anthropology)
Sociology)
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต 4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
กาหนดให้เรี ยนวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 กระบวนวิชา
กาหนดให้เรี ยนวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 กระบวนวิชา
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
FRE 1001 (FR 101) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5) **FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
(Fundamental French 1)
(FRE 1001) (French for Communication 1)
FRE 1002 (FR 102) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3(2-2-5) **FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3(2-2-5)
(Fundamental French 2)
(FRE 1002) (French for Communication 2)
FRE 2001 (FR 201) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5) **FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3(2-2-5)
(Fundamental French 3)
(FRE 2001) (French for Communication 3)
FRE 2002 (FR 202) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3(2-2-5) **FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3(2-2-5)
(Fundamental French 4)
(FRE 2002) (French for Communication 4)
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต 5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6) THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 (TH 102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
(Introduction to Thai Literature)
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หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่ วยกิต
วิชาเอก 72 หน่ วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Pronunciation)
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
3(2-2-5)
ความเข้าใจ 1
(French Reading Comprehension 1)
FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
3(3-0-6)
โดยสังเขป
(A Brief Survey of French Literature)
FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรัง่ เศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
(Readings in French Civilization 1)
FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
**FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5 3(2-2-5)
(French for Communication 5)
**FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6 3(2-2-5)
(French for Communication 6)
FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Listening Comprehension 1)

1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
FRE 2101 (FR 213) การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Pronunciation)
FRE 2201 (FR 221) การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
3(2-2-5)
ความเข้าใจ 1
(French Reading Comprehension 1)
FRE 2501 (FR 233) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
3(3-0-6)
โดยสังเขป
(A Brief Survey of French Literature)
FRE 2701 (FR 251) บทอ่านภาษาฝรัง่ เศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
(Readings in French Civilization 1)
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate French 1)
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate French 2)
FRE 3102 (FR 341) ความเข้าใจในการฟัง
3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศส 1
(French Listening Comprehension 1)
FRE 3105 (FR 344) การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5) FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French Oral Expression 1)
(French Oral Expression 1)
FRE 3203 (FR 321) การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5) FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(Writing French 1)
(Writing French 1)
FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3(2-2-5) **FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7 3(2-2-5)
(Advanced French 1)
(French for Communication 7)
FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3(2-2-5) **FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8 3(2-2-5)
(Advanced French 1)
(French for Communication 8)
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2) วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลือกสายวิชาดังนี้
1. สายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวน
วิชาต่างๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร ดังนี้
1) ทักษะภาษาฝรั่งเศส
(FRE X0XX) วิชาบังคับพื้นฐานทางภาษา
(FRE X1XX) วิชาทักษะการฟังและการพูด
(FRE X2XX) วิชาทักษะการอ่านและการเขียน
(FRE X3XX) วิชาการแปล
2) ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (FRE X4XX)
3) วรรณคดีฝรั่งเศส (FRE X5XX)
4) อารยธรรมฝรั่งเศส (FRE X7XX)
5) ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส (FRE X9XX)
โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรื อหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่นอ้ ย
กว่า 27 หน่วยกิต ทั้งนี้ จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต

2) วิชาเอกเลือก 36 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลือกสายวิชาดังนี้
1. สายภาษาฝรั่งเศสทัว่ ไป นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวน
วิชาต่างๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร ดังนี้
1) ทักษะภาษาฝรั่งเศส
(FRE X0XX) วิชาพื้นฐานทางภาษา
(FRE X1XX) วิชาทักษะการฟังและการพูด
(FRE X2XX) วิชาทักษะการอ่านและการเขียน
(FRE X3XX) วิชาการแปล
2) ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (FRE X4XX)
3) วรรณคดีฝรั่งเศส (FRE X5XX)
4) อารยธรรมฝรั่งเศส (FRE X7XX)
5) ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส (FRE X9XX)
โดยจะเลื อกจากหมวดเดี ยวกัน (ยกเว้น หมวดวิชาภาษาฝรั่ งเศส
เฉพาะด้ า น) หรื อหลายหมวดรวมกั น ก็ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไปไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต
2. สายภาษาฝรั่ ง เศสเฉพาะด้ า น นั ก ศึ ก ษาจะต้อ งเลื อ กเรี ยน
กระบวนวิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
วิชาโท 18 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่ งในคณะมนุ ษยศาสตร์ ที่ไม่
ซ้ ากั บ วิ ช าเอก หรื อจะเลื อ กเรี ยนวิ ช าโทในคณะอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสาขาวิชานั้นๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
วิช าโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่ กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะ
ดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิของ
นักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ
18 หน่วยกิต

2. สายภาษาฝรั่ ง เศสเฉพาะด้ า น นั ก ศึ ก ษาจะต้อ งเลื อ กเรี ยน
กระบวนวิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่ งในคณะมนุ ษยศาสตร์ ที่ไม่
ซ้ ากั บ วิ ช าเอกหรื อจะเลื อ กเรี ยนวิ ช าโทในคณะอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เ ป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสาขาวิชานั้นๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์
วิช าโทของคณะนั้ นๆ และกรณี ที่ ก ฎเกณฑ์ วิช าโทในคณะ
ดังกล่าว มีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิของ
นักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ
24 หน่วยกิต
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3. สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ 3. สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึ กษาต่างคณะ ให้
ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ นหลัก
เป็ นสิ ทธิ์ ของนักศึกษาที่ จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชา
นั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
4. กระบวนวิชาที่ เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวน 4. กระบวนวิชาที่ เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ กเรี ยนกระบวนวิ ช าใดๆ ก็ ไ ด้ ที่ เปิ ดสอนใน
1. นัก ศึ ก ษาจะเลื อ กเรี ยนกระบวนวิช าใดๆ ก็ ไ ด้ที่ เปิ ดสอนใน มหาวิท ยาลัยรามค าแหงที่ ไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาที่ เรี ยนเป็ นวิชา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชา ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วย
กิ ต หากเรี ย นกระบวนวิช าคู่ ซ้ า คณะมนุ ษ ยศาสตร์ จะนั บ
หน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กกระบวนวิ ช า RAM 3000 (RU 300)
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) จ านวน 9 หน่ ว ยกิ ต
แทนหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ และนักศึ กษาต้องเรี ยนกระบวน
วิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ไม่ซ้ ากับ
กะบวนวิช าที่ เรี ยนเป็ นวิชาศึ ก ษาทั่วไป วิชาเอก และวิช าโท
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
หน่ วยกิต หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส
FRE 2101 (FR 213) การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
FRE 2101 การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
(French Pronunciation)
(French Pronunciation)
FRE 2201 (FR 221) การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
FRE 2201 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
เพื่อความเข้าใจ 1
(French Reading comprehension 1)
(French Reading comprehension 1)
FRE 2202 (FR 222) การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5) FRE 2202 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
เพื่อความเข้าใจ 2
(French Reading comprehension 2)
(French Reading comprehension 2)
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3(2-2-5) **FRE 3011 (FRE 3001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
(Intermediate French 1)
(French for Communication 5)
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3(2-2-5) **FRE 3012 (FRE 3002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

95
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)
FRE 3102 (FR 341)

FRE 3103 (FR 342)

FRE 3104 (FR 343)

FRE 3105 (FR 344)
FRE 3106 (FR 345)
FRE 3203 (FR 321)
FRE 3204 (FR 322)
FRE 3205 (FR 323)
FRE 3301 (FR 316)
FRE 3302 (FR 317)
FRE 4001 (FR 401)
FRE 4002 (FR 402)
FRE 4303 (FR 413)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

(Intermediate French 2)
(French for Communication 6)
ความเข้าใจในการฟัง
3(2-2-5) FRE 3102 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 1
(French Listerning Comprehension 1)
(French Listerning Comprehension 1)
ความเข้าใจในการฟัง
3(2-2-5) FRE 3103 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศส 2
(French Listerning Comprehension 1)
(French Listerning Comprehension 2)
การฟังและการเขียนตามเสี ยง
3(2-2-5) FRE 3104 การฟังและการเขียนตามเสี ยง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
(French Listening and Weiting)
(French Listening and Weiting)
การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5) FRE 3105 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
(French Oral Expression 1)
(French Oral Expression 1)
การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5) FRE 3106 การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
(French Oral Expression 2)
(French Oral Expression 2)
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5) FRE 3203 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
(Writing French 1)
(Writing French 1)
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5) FRE 3204 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
(Writing French 2)
(Writing French 2)
การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส 3(2-2-5)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
(French Correspondence)
การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1 3(2-2-5) FRE 3301 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 1
(Translation from French into Thai 1)
(Translation from French into Thai 1)
การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2 3(2-2-5) FRE 3302 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย 2
(Translation from French into Thai 2)
(Translation from French into Thai 2)
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3(2-2-5) **FRE 4011 (FRE 4001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 7
(Advanced French 1)
(French for Communication 7)
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3(2-2-5) **FRE 4012 (FRE 4002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 8
(Advanced French 2)
(French for Communication 8)
การแปลเฉพาะด้าน
3(2-2-5) FRE 4303 การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นไทย
(Translation of Specialized Texts from
(Translation of Specialized Texts
French into Thai)
from French into Thai)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
หน่ วยกิต หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน
หน่ วยกิต
FRE 3401 (FR 373) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Torism)
(French for Torism)
FRE 3402 (FR 374) ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากร
3(2-2-5) FRE 3402 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากร
3(2-2-5)
ด้านการโรงแรม
ด้านการโรงแรม
(French for Hotel Personnel)
(French for Hotel Personnel)
FRE 3403 (FR 375) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
3(2-2-5) FRE 3403 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
3(2-2-5)
อาหารและเครื่ องดื่ม
อาหารและเครื่ องดื่ม
(French for Food and Beverage Service)
(French for Food and Beverage Service)
FRE 3404 (FR 376) ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากร 3(2-2-5) FRE 3404 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากร
3(2-2-5)
สายการบิน
สายการบิน
(French for Airline Personnel)
(French for Airline Personnel)
FRE 3405 (FR 377) ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
3(3-0-6) FRE 3405 ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์
3(3-0-6)
(French for Law)
(French for Law)
FRE 3406 (FR 378) ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
3(3-0-6) FRE 3406 ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(French for Political Science)
(French for Political Science)
FRE 3407 (FR 379) ภาษาฝรั่งเศสด้านความงาม
3(3-0-6) FRE 3407 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชัน่
3(3-0-6)
และแฟชัน่
(French for Beauty and Fashion)
(French for Beauty and Fashion)
FRE 3408 (FR 381) ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจ
3(3-0-6) FRE 3408 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business French)
(Business French)
FRE 3409 (FR 393) ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) FRE 3409 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
(French for Sciences and Technology)
(French for Sciences and Technology)
FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1 3(2-2-5) **FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(French for Guides 1)
(French for Guides 1)
FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2 3(2-2-5) FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(French for Guides 2)
(French for Guides 2)
FRE 4412 (FR 475) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
3(2-2-5) FRE 4412 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
3(2-2-5)
ด้านสุขภาพและการแพทย์
ด้านสุขภาพและการแพทย์
(French for Health Care and Medical
(French for Health Care and Medical
Services)
Services)
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หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

หน่ วยกิต หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ าน

FRE 4413 (FR 481) ภาษาฝรั่งเศสด้านการค้า
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
(French for International Trade)
FRE 4414 (FR 483) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริ การ
3(2-2-5)
ด้านการเงิน และการธนาคาร
(French for Financial and Banking
Services)
FRE 4415 (FR 485) ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5)
(French for Secretarial Works)

หน่ วยกิต

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

FRE 4415 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
3(2-2-5)
(French for Secretarial Works)
หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส
หน่ วยกิต หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส
หน่ วยกิต
FRE 2501 (FR 233) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 2501 ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป
3(3-0-6)
โดยสังเขป
(A Brief Survey or French Literature)
(A Brief Survey or French Literature)
FRE 2502 (FR 234) ปริ ทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ร่ วมสมัย
(A Brief Survey of contemporary
French Literary Works)
FRE 2503 (FR 235) ปริ ทรรศน์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
3(3-0-6) **FRE 3503 (FRE 2503) กวีนิพนธ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(A Brief Survey of French Poetry)
(Introduction to French Poetry)
FRE 2504 (FR 236) ปริ ทรรศน์วรรณกรรมร่ วมสมัย 3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ของนักเขียนกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
(A Brief Survey of Contemporary
Francophone Literature)
FRE 3505 (FR 331) การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส 3(3-0-6) FRE 3505 การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
เบื้องต้น
เบื้องต้น
(Introduction to French Literary Criticism)
(Introduction to French Literary Criticism)
FRE 3506 (FR 332) วรรณคดีพ้นื บ้านฝรั่งเศส
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
(French Folk Literature)
FRE 3507 (FR 333) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก 3(3-0-6) **FRE 4501 (FRE 3507) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิ ก 3(3-0-6)
(French Classicism)
(French Classicism)

98
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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หน่ วยกิต หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส

FRE 3508 (FR 334) วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริ สต์3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ศตวรรษที่ 18
(French Literature of the 18th Century)
FRE 3509 (FR 335) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก 3(3-0-6) **FRE 4502 (FRE 3509) วรรณคดีฝรั่งเศส
(French Romanticism)
แนวโรแมนติก
(French Romanticism)
FRE 3510 (FR 337) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
3(3-0-6) **FRE 4503 (FRE 3510) วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม
(French Realism)
(French Realism)
FRE 3511 (FR 338) วรรณกรรมฝรั่งเศสสาหรับเยาวชน 3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
(French Juvenile Literature)
FRE 3512 (FR 339) โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส 3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
(Children’s World in French Literature)
FRE 4513 (FR 431) วรรณคดีฝรั่งเศสแนว
3(3-0-6) FRE 4513 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม
สัญลักษณ์นิยม
(French Symbolism)
(French Symbolism)
FRE 4514 (FR 432) บทละครฝรั่งเศส
3(3-0-6) **FRE 3504 (FRE 4514) บทละครฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Introduction to French Drama)
(French Drama)
FRE 4515 (FR 433) วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อน
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
สงครามโลกครั้งที่ 1
(Pre-World War I French Literature)
FRE 4516 (FR 434) นวนิยายฝรั่งเศส
3(3-0-6) **FRE 3513 (FRE 4516) นวนิยายฝรั่งเศสเบื้องต้น
(French Novel)
(Introdcution to French Novel)
FRE 4517 (FR 435) วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่าง
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
(French Literature during World War I
and II)
FRE 4518 (FR 436) เรื่ องสั้นฝรั่งเศส
3(3-0-6) **FRE 3514 (FRE 4518) เรื่ องสั้นฝรั่งเศสเบื้องต้น
(French Short Stories)
(Introduction to French Short Stories)
FRE 4519 (FR 437) วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลัง
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
สงครามโลกครั้งที่ 2
(Post-war French Literature)

หน่ วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
หน่ วยกิต หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส
หน่ วยกิต
FRE 2701 (FR 251) บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 2701 บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
เกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1
เกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1
(Readings in French Civilization 1)
(Readings in French Civilization 1)
FRE 2702 (FR 252) บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 2702 บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
เกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 2
เกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 2
(Readings in French Civilization 2)
(Readings in French Civilization 2)
FRE 2703 (FR 254) บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 2703 บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ในประเทศฝรั่งเศส
ในประเทศฝรั่งเศส
(Readings in Current Situations in France)
(Readings in Current Situations in France)
FRE 2704 (FR 255) บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 2704 บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในชีวติ และสังคมฝรั่งเศส
ประเพณี ในชีวติ และสังคมฝรั่งเศส
(Readings in French Savoir-vivre)
(Readings in French Savoir-vivre)
FRE 3705 (FR 353) บทอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 3705 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
เกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส
การเมืองฝรั่งเศส
(Readings in French Politics)
(Readings in French Politics)
FRE 3706 (FR 357) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6) FRE 3706 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ทวั่ ไปเพื่อการท่องเที่ยว
ทัว่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส
ในประเทศฝรั่งเศส
(Readings in French Geography for Tourism)
(Readings in French Geography for
Tourism)
FRE 3707 (FR 358) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
เพลงและดนตรี ฝรั่งเศส
(Readings in French Songs and Music)
FRE 3708 (FR 359) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
(Readings in French History)
FRE 3715
บทอ่านภาษาฝรั่งเศสด้าน
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
(Readings in French for Art History in
Thailand)
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หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

หน่ วยกิต หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส

FRE 4709 (FR 451) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจและสังคมฝรั่งเศส
(Readings in French Economy
and Society)
FRE 4710 (FR 453) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
การสื่ อสารมวลชนฝรั่งเศส
(Readings in French Mass Communication)
FRE 4711 (FR 455) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ศิลปะฝรั่งเศส
(Readings in French Arts)
FRE 4712 (FR 456) บทอ่านภาษาฝรัง่ เศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
(Readings in Francophone Society
and Culture)
FRE 4713 (FR 457) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
(Readings in French Cinema)
FRE 4714 (FR 458) บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส
(Readings in French Gastronomy)
FRE 4716
บทอ่านภาษาฝรัง่ เศสด้าน
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
(Readings in French for History and
Civilization of Southeast Asia)

หน่ วยกิต

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

FRE 4711 บทอ่านภาษาฝรัง่ เศสเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ศิลปะฝรั่งเศส
(Readings in French Arts)
FRE 4712 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและ 3(3-0-6)
วัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาฝรั่งเศส
(Readings in Francophone Society and Culture)

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

FRE 4714 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
ศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส
(Readings in French Gastronomy)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

3(3-0-6)

*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่ อสาร
(Western Culture for Communication)

3(3-0-6)
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
หน่ วยกิต หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
หน่ วยกิต
FRE 2901 (LI 260) ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) FRE 2901 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
(Introduction to French Linguistics)
FRE 2902 (LI 263) ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) FRE 2902 ศัพท์วทิ ยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
(Introduction to French Lexicology)
FRE 3903 (LI 362) การวิเคราะห์วาทกรรม
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ภาษาฝรั่งเศส
(French Discourse Analysis)
FRE 3904 (LI 363) สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 3904 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Phonology)
(French Phonology)
FRE 3905 (LI 364) วัจนลีลาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
(French Stylistics)
FRE 4906 (LI 461) วิทยาหน่วยคาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 4906 วิทยาหน่วยคาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Morphology)
(French Morphology)
FRE 4907 (LI 462) การวิเคราะห์เปรี ยบต่าง
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย
(Contrastive Analysis of French and Thai)
FRE 4908 (LI 463) อรรถศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 4908 อรรถศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Semantics)
(French Semantics)
FRE 4909 (LI 464) การวิเคราะห์เปรี ยบต่าง
3(3-0-6)
ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้
ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษ
(Contrastive Analysis of French and
English)
FRE 4910 (LI 465) วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6) FRE 4910 วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Syntax)
(French Syntax)
FRE 4911 (LI 466) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยน 3(3-0-6) FRE 4911 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยน
3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
(Applied Linguistics in Learning
(Applied Linguistics in Learning
French as Foreign Language)
French as Foreign Language)
FRE 4912 (LI 467) ปั ญหาการฟังและการพูด
3(3-0-6) **FRE 4912 ปั ญหาการฟังและการพูด
3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
(Problems in Listening and Speaking
(Problems in Listening and Speaking French)
French)
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส

หน่ วยกิต หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส

FRE 4913 (LI 468) ปั ญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส
(Problems in Feading French)
FRE 4914 (LI 469) ปั ญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส
(Problems in WritingFrench)

3(3-0-6)

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

3(3-0-6)

ยกเลิกการสอนในหลักสู ตรปรับปรุงนี้

หน่ วยกิต

*FRE 4915 ปั ญหาการอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)
(Problems in Reading and Writing French)

หลักสู ตรวิชาโท
หลักสู ตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)
กาหนดจานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิต
1. วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปให้
เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 1001 (FR 101) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(Fundamental French 1)
FRE 1002 (FR 102) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(Fundamental French 2)
FRE 2001 (FR 201) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(Fundamental French 3)
FRE 2002 (FR 202) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(Fundamental French 4)

หลักสู ตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
กาหนดจานวนหน่ วยกิตรวม 18 หน่ วยกิต
1. วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ก. นักศึ กษาที่ ไม่ได้เลื อกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึ กษาทั่วไป
ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
**FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1 3(2-2-5)
(French for Communication 1)
**FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2 3(2-2-5)
(French for Communication 2)
**FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3 3(2-2-5)
(French for Communication 3)
**FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4 3(2-2-5)
(French for Communication 4)
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หลักสู ตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว
ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
FRE 3001 (FR 301) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate French 1)
FRE 3002 (FR 302) ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate French 2)
FRE 4001 (FR 401) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3(2-2-5)
(Advanced French 1)
FRE 4002 (FR 402) ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced French 2)

ข. นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึ กษาทั่วไปแล้ว 2
กระบวนวิชา ให้เรี ยน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
หน่ วยกิต
**FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3 3(2-2-5)
(French for Communication 3)
**FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4 3(2-2-5)
(French for Communication 4)
และเลื อกเรี ยนอี ก 2 กระบวนวิชา จากหมวดวิช าทั้ง 5 หมวด
ของหลักสู ตร โดยจะเลือกจากหมวดเดี ยวกันหรื อหลายหมวด
รวมกันก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 2000 ขึ้นไป
ค. นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว
ให้เลือกเรี ยนอีก 4 กระบวนวิชาจากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของ
หลักสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรื อหลายหมวด
รวมกันก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็ นกระบวนวิชารหัส 2000 ขึ้นไป

2. วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสที่ไม่ใช่ วิชาโทบังคับ แต่ท้ งั นี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชา
ในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 30004999 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

2. วิชาโทเลือก 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ที่ไม่ใช่ วิชาโทบังคับ แต่ท้ งั นี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชา
โทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 3000-4999
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
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