รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต/ คณะศิลปศาสตร์/ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25400051100257
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
: Bachelor of Arts Program in French

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
B.A. (French)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าภาษาฝรั่งเศส
พ.ศ. 2556
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)
ได้พจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน
เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึก ษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์กร
ระหว่างประเทศ
8.2 พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน
สิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์
8.3 ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
8.4 นักแปล ล่าม นักเขียน คอลัมนิสต์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า น
ภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ต่ อ ทางธุ ร กิ จ และเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาประเทศในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในเชิงรุกด้วย ในการพัฒนาหรือปรับ ปรุงหลั กสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงต้องมีการพัฒนาเนื้อหาวิช าที่
ส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส วัฒนธรรม และวิชาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
วางแผนงานอย่างเป็นระบบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตามแนวคิดการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่
21
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นควรต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางภาษา สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชนชาติต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข การพัฒนาเนื้อหาวิชาและรูปแบบหลักสูตรจึงต้องบูรณาการ
ความรู้และทักษะสังคมเข้าด้วยกัน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมด้วย เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
สามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลั กสู ตรที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาและวัฒ นธรรม
ฝรั่งเศส ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลก สามารถสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีสุนทรียะทางศิลปะวรรณกรรม อีกทั้งมีจิตสานึกรับผิดชอบ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งใน
บทบาทผู้นาและบทบาททีม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข และสามารถ
ประยุ กต์ใช้ความรู้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่ อสั งคมและประเทศต่อ ไป ซึ่งเป็นการสื บสานจิตวิญญาณความเป็ น
ธรรมศาสตร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวคิด GREATS (Global
Mindset / Responsibility / Eloquence / Aesthetic Appreciation / Team Leader / Spirit of
Thammasat) ซึ่งเป็ น ยุ ทธศาสตร์ การผลิ ตบัณฑิตของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เป็นที่ต้องการของสั งคม
รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อ.214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(2-3-4) ไม่นับหน่วยกิต
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-3-4)
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-4)
ฝ.208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
ฝ.209 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
ฝ.308 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
ฝ.309 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
3(3-0-6)
13.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาที่อนุญาตให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นมาเรียนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะมีการวางแผนเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาแบบเรียน และกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและ
การประเมินผลให้เหมาะสมกับนักศึกษาเหล่านั้น
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในมิติต่าง ๆ ซาบซึ้งในความงามและเข้าใจคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการ
แสดงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวิตและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ความสาคัญ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรมฝรั่งเศส และหลักการ
แปล
3) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และทักษะทางสังคมที่จาเป็นต่อ
การทางานและการดารงชีวิต
5) มีคุณลักษณะสาคัญสาหรับการเป็นผู้นาที่จะประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด
GREATS (Global Mindset / Responsibility / Eloquence / Aesthetic Appreciation /
Team Leader / Spirit of Thammasat) ซึ่ ง เ ป็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษา 1 ภาค
การศึ ก ษามี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ และอาจเปิ ด ภาคฤดู ร้ อ นได้ โ ดยใช้ เ วลาการศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อนเป็นภาค
การศึกษาที่บังคับในชั้นปีที่ 1 สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน
ส่วนการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึ กษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตาม
ข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และ
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
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 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิ ชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2) หลั ก เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.
2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึก ษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง องค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก
84
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา 54
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกในสาขา
18
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา 12
หน่วยกิต
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตั ว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ฝ./FR หมายถึงอักษรย่อของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 1-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9
หมายถึง วิชาเลือก
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เลขหลักสิบ
เลข 0-1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิจัย
เลข 3-4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรม
เลข 5-6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาอารยธรรม
เลข 7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสวิชาชีพ
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการแปล
เลขหลักร้อย
เลข 2
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 3
หมายถึง วิชาระดับกลาง
เลข 4
หมายถึง วิชาระดับสูง
3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1) หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 1 วิชา
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
TU100 Civic Engagement
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
TU102 Social Life Skills
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
TU108 Self-Development and Management
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU103 Life and Sustainability
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
TU107 Digital Skill and Problem Solving

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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4) หมวดภาษา บังคับ 2 รายวิชา คือ มธ.104 และ มธ.105
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
และบังคับเลือกอีก 2 รายวิชาจากวิชาต่อไปนี้
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand ,ASEAN ,and the World
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะ ฯ กาหนดไว้ จานวน
9 หน่วยกิต ดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาทั่วไปส่วนที่ 2 โดยนักศึกษา
สามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์กาหนดไว้ดังนี้

รหัสวิชา
ท.202
TH202
ท.203
TH203
มธ.112
TU112
มธ.113
TU113
มธ.115
TU115

ชื่อวิชา
การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
Reading Proficiency Development
การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
Basic Critical Reading
มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
Heritage of the Pre-modern World
ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
Fundamentals of Philosophy and Religions
มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
Man and his Literary Creativity

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU121 Man and Society
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU122 Law in Everyday Life
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU124 Society and Economy
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU143 Man and Environment
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS125
Introduction to ASEAN in ASEAN
รวมทั้งวิชา จ.200 จิตวิทยาทั่วไปและ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ภต.171 และ ภต.172
หมายเหตุ
(1) นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาชาวิชาภาษาฝรั่งเศส จะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ได้แก่
วิชา ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 และ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 ในปีแรกที่เข้าศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความ
รู้ ภ าษาฝรั่ งเศสมาก่อน จะต้องศึกษาวิช าพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น โดยต้องจด
ทะเบียนในภาคที่หนึ่งของปีแรกที่เข้าศึกษา เนื่องจากไม่มีการเปิดสอนรายวิชานี้ในภาคที่สอง รายวิชา ฝ.070
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น เป็นวิชาเสริมซึ่งไม่นับหน่วยกิต
(2) นักศึกษาที่เคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสมาแล้ วในกรณีอื่นซึ่งอาจมีความรู เกินระดับวิชา ฝ.171 ภาษา
ฝรั่งเศส 1 หรือวิชา ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชานั้น ๆ โดยนักศึกษาจะต้องนา
หน่ วยกิตที่ขาดไปจากวิชาที่ได้ รับยกเว้น ไปศึกษาวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนหน่วยกิต
ครบตามกาหนด
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2. วิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก
84
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา 18 วิชา รวม 54 หน่วยกิตในรายวิชาต่อไปนี้
โดยต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ากว่า 2.00
ฝ.201
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3 (2-3-4)
FR201
Intermediate French 1
ฝ.202
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3 (2-3-4)
FR202
Intermediate French 2
ฝ.211
การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR211
Listening and Speaking in French
ฝ.212
การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR212
Reading and Writing in French
ฝ.231
การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
FR231
French Literary Reading 1
ฝ.261
ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
FR261
History of France 1
ฝ.262
ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
FR262
History of France 2
ฝ.271
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR271
French Phonetics and Phonology
ฝ.301
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3 (2-3-4)
FR301
Advanced French 1
ฝ.302
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3 (2-3-4)
FR302
Advanced French 2
ฝ.311
การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
FR311
Public Speaking in French
ฝ.312
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
FR312
Critical Writing in French
ฝ.331
การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
FR331
French Literary Reading 2
ฝ.332
การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
3 (3-0-6)
FR332
French Literary Reading 3
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ฝ.371
FR371
ฝ.421
FR421
ฝ.422
FR422
ฝ.491
FR491

ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
Introduction to French Linguistics
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
Special Topics Seminar
การแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทย
French-Thai Translation and Interpretation

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

2.1.2 วิชาเลือกในสาขา
เลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ในสาขาจานวน 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต โดยต้องเลือกศึกษา
รายวิชา ในระดับ 400 จานวนไม่น้อยกว่า 3 วิชา 9 หน่วยกิต
ฝ.333 นิทานและเรื่องสั้นฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR333 French Tales and Short Stories
ฝ.353 ศิลปะฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR353 French Arts
ฝ.354 เทวตานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR354 Mythology in French Art and Literature
ฝ.355 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR355 French Gastronomy
ฝ.356 ภูมิศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR356 Geography of France
ฝ.357 ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)
FR357 France at Present
ฝ.383 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อบุคลากรโรงแรม
3 (3-0-6)
FR383 French for Hotel Personnel
ฝ.384 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
FR384 French for Airline Business
ฝ.385 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในองค์กร
3 (3-0-6)
FR385 French for Communication in Organizations
ฝ.386 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FR386 French for Law and International Affairs
ฝ.433 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย
3 (3-0-6)
FR433 Contemporary French Literature
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ฝ.434
FR434
ฝ.453
FR453
ฝ.454
FR454
ฝ.455
FR455
ฝ.473
FR473
ฝ.474
FR474
ฝ.475
FR475
ฝ.483
FR483
ฝ.484
FR484
ฝ.485
FR485
ฝ.486
FR486
ฝ.493
FR493

หัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีฝรั่งเศส
Special Topics in French Literature
ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
French Cinema
ข่าวสารและสื่อมวลชนฝรั่งเศส
French Press and Media
หัวข้อเฉพาะทางด้านฝรั่งเศสศึกษา
Special Topics in French Studies
โครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส
French Syntax
การวิเคราะห์ข้อผิดในการใช้ภาษาฝรั่งเศส
Error Analysis in French
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching French as a Foreign Language
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
French for Medicine and Health Science
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
French for Tourism
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับงานมัคคุเทศก์
French for Tourist Guides
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
French for Business
การแปลภาษาไทย-ฝรั่งเศส
Thai-French Translation

3 (3-0-6)

ฝ.494
FR494

การแปลแบบล่ามขั้นพื้นฐาน
Elementary Interpretation

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)

หมายเหตุ รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จานวน 4 รายวิชา ต่อไปนี้
นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และนักศึกษาที่ ประสงค์ศึกษาภาษาฝรั่ งเศสเป็นวิชาโท ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเป็นวิชาเลือกได้ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาจานวน 4 รายวิชา มีดังต่อไปนี้
ฝ.208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
FR208 French for Communication 1
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ฝ.209 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
FR209 French for Communication 2
ฝ.308 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่อสาร 3
FR308 French for Communication 3
ฝ.309 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่อสาร 4
FR309 French for Communication 4

อ.211
EG 211
อ.214
EG 214
อ.221
EG 221
อ.231
EG 231

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

2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษรวม 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต คือ
การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
Listening-Speaking
ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
Public Speaking
การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
Critical Reading
การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
Critical Writing

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้น ๆ
ในกรณีที่นั กศึกษาเลื อกศึกษาวิช าภาษาอังกฤษเป็นวิช าโท การเลื อกวิช าจึงเป็นไปตาม
เงื่อนไขการศึกษาวิชาโทของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หรือ
2.2.2 วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม
ไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีอย่าง
น้อย 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หน้า 14

นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวิชาศึกษาทั่ว ไป
ส่วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ." ระดับ 100 คือ มธ.100 –
มธ.156
4. การศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่
(1) วิชา ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 (2) วิชา ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 (3) วิชา ฝ.201 ภาษาฝรั่งเศส
ระดับกลาง 1 และ (4) วิชา ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกวิชา
ฝ.171 ภาษาฝรั่ ง เศส 1 และวิ ช า ฝ.172 ภาษาฝรั่ ง เศส 2 เป็ น วิ ช าเลื อ กในหมวด
ภาษาต่างประเทศของวิชาศึกษาทั่วไปจะไม่สามารถนับหน่วยกิตของวิชา ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส1
และวิชา ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโทได้ และต้องศึกษาวิชาอื่นในสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มอีก 2 วิชา 6 หน่วยกิต เพื่อชดเชยหน่วยกิตที่ขาดไป
2. นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสมาก่อนต้องศึกษาวิชา ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ซึ่ง
เป็นวิชาเสริมสาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสและไม่นับหน่วยกิต
3. นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมให้ครบตามหน่วยกิตวิชาโท
รายวิชาเลือกที่ไม่นับให้เป็นหน่วยกิตวิชาโท ได้แก่ (1) วิชา ฝ.208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
1 (2) วิชา ฝ.209 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 (3) วิชา ฝ.308 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 และ (4) วิชา ฝ.309 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้หน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
5.1
5.2
5.3
5.4

ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม 30 หน่วยกิต
ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชา
บังคับในสาขาไม่ต่ากว่า 2.00
(2) วิชาอื่น ๆ ในสาขาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(3) วิชาบังคับนอกสาขา 6 หน่วยกิต ได้แก่ อ.211 และ อ.221
5.5 ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

หน่วยกิต
12
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
12
หน่วยกิต
12
3
15
หน่วยกิต
3
3

รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
*ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
รวม
ภาคฤดูร้อน
*ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
รวม
นักศึกษาที่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ว
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
*ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
*ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
รวม

หน่วยกิต
12
3
15
หน่วยกิต
12
3
15

*สาหรับรายวิชา ฝ.171 และฝ.172 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ สาหรับนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และนักศึกษาที่ประสงค์จะ
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาโทต้องศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเก็บหน่วยกิตของสองรายวิชาดังกล่าว จานวน 6 หน่วยกิตได้
ในสองรูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 นารายวิชา ฝ.171 ฝ.172 จานวน 6 หน่วยกิต ไปไว้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 โดยนักศึกษาจะไม่สามารถเก็บ
สองรายวิชาดังกล่าวซ้าในหมวดวิชาเลือกเสรี
รูปแบบที่ 2 นารายวิชา ฝ.171 ฝ.172 จานวน 6 หน่วยกิต ไปไว้ในส่วนรายวิชาเลือกเสรี โดยนักศึกษาจะไม่สามารถเก็บสอง
รายวิชาดังกล่าวซ้าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ฝ.201 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
ฝ.211 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส
ฝ.261 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 1
ฝ.271 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
อ.211 การฟัง-พูด
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
ฝ.212 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส
ฝ.231 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
ฝ.262 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 2
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
ฝ.301 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
ฝ.311 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ
ฝ.331 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
ฝ.371 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
อ.214 ทักษะการนาเสนอ
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
ฝ.312 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิพากษ์
ฝ.332 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
6
18
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ฝ.421 ระเบียบวิธีวิจัย
ฝ.491 การแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทย
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ฝ.422 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
12
18
หน่วยกิต
3
15
18

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science)
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลู กฝั งจิ ตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลกผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดย
นักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various
case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise
awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้า ใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้ง
โลก มีจิ ตส านึ กสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่ อ เดิ ม และเปิ ดโลกทัศ น์ใ หม่ ใ ห้
กว้างขวางขึ้น
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Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising
examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset
and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิ ภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม
Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling
manner. Social shared value creation.
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การ
ได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security,
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing
arts and architecture.
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มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self-Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนิ น ชีวิตอย่างเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ าใจความสั มพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and
development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ค านวณเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาโอกาสใหม่ ด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ
ความสามารถในค้นหาและการเข้ าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถื อ ของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ
Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and
economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability
evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and
professional online communication.
หมวดภาษา (Languages)
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มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน
การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or
strategies leading to the author’ s conclusion. The purpose is to apply these methods to
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using
effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.

มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

3 (3-0-6)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หน้า 21

TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล
องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน3
3 (3-0-6)
TH201 Writing Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนการจัดลาดับความคิดการถ่ายทอดความคิด และการฝึกทักษะการเขียน
เบื้องต้น
Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas;
and practice of basic writing skills.
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH202 Reading Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน
และการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types
of messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture.
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH203 Basic Critical Reading 3
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and
critical reading skills.
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
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To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect,
culture, society, economics, and politics in the Present World Society.
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิต
เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have
influenced attitudes, morality, and ways of life. To train learners to think analytically and
critically towards certain phenomena in order that they can apply their knowledge and
understanding to their own social situations.
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU115 Man and his Literary Creativity
เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์
ที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print
media, films, electronic media and other modern media in order to compare the past and
present world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and
creators. To explore the association of people and those creative works in terms of their
relationship with our ways of life today.
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่ งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ
ปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและ
ซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกใน
คุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการดารงชีวิต
ของคนไทย
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This course is a study of art in relation to its function and the development of
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts,
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course
also aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience,
and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed
upon the influence of art on Thai values and the Thai way of life.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1 5 0 0 A.D. to the present. An
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration,
society, culture, science and technology, leading to modern world changes.
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU121 Man and Society
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั ง คมมนุ ษ ย์ องค์ ป ระกอบโครงสร้ า งและกระบวนการทางสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัย
สาคัญอื่น ๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
To study general characteristics of human societies, elements of social structures
and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment,
and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among
elements within each society, and the relationship between society and environment. To
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international
levels.
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU122 Law in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พื้น ฐานของนิ ติรั ฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หน้า 24

ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งใน
ด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ
หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society.
To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private
law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives.
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วนาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To
analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the
influence of culture and institutions on the social and economic system.
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU131 Man and Physical Science
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถนาวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ โดยเน้นทาความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษา
ความรู้ ท างเคมี เ พื่ อ เข้ า ใจและเลื อ กใช้ ส ารเคมี ที่ มี ร อบตั ว นอกจากนั้ น จะศึ ก ษา ความรู้ พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ
ด้วย
To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information,
including their use in solving problems in everyday work. To understand the concepts,
theories, and rules of the physical sciences focusing on the content that can be applied to
enhance the quality of life. For example, the study of physics in relation to communication
technology, medical technology, and the study of chemistry to improve one’s understanding
of the right elements for use. In addition, a study of the basic knowledge of physical science
to understand the natural phenomenon as showed in the news media.
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มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU142 Man and Biological Science
ธรรมชาติและกาเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความ
ชราของมนุษย์ การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม
การแพทย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction
and stages of human aging. Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture,
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology
on human life.
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU143 Man and Environment
พื้นฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบ
นิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และภัยพิบัติ
Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles,
interaction between human society and global environment. Topics include the impacts of
science and technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution,
climate change, solid and hazardous waste and disaster
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของกาหนดการเชิง
เส้น ตรรกวิทยา การคานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications;
introduction to linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and
income tax; descriptive statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of
inferential statistics; statistical packages.
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มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนก
ทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics;
probability; random variables and some probability distributions (binomial, poison and
normal) ; elementary sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing
for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and
correlation; chi-square test.
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS125 Introduction to ASEAN
ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสั งคม การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community.
It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and
ideological aspects.
จ.200 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PY200 General Psychology
แนวคิดต่าง ๆ ทางจิ ตวิทยาที่ใช้ในการทาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ พื้นฐานทาง
ชีววิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ การรู้คิด พัฒนาการของมนุษย์ อารมณ์และแรงจูงใจ บุคลิกภาพสังคมและความ
ผิดปกติทางจิต
Psychological concepts understanding human behavior such as biological
foundations, perception, learning, cognition, human development, emotions and motivation,
personality, society, and psychological disorders
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน (Chinese)
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH171 Chinese 1
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนด้านการออกเสียง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวง
ศัพท์ประมาณ 450 คา
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Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar
and a vocabulary of 450 words.
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH172 Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น คาศัพท์ภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นจาก จน.171 อีกไม่น้อยกว่า 450 คา
Prerequisite: have earned credits of CH171, pass the screening test or with approval from
the lecturer
A continuation of CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450
more words.
ภาษาฝรั่งเศส (French)
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4)
FR070 Elementary French
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต)
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: For students with no prior background in French, taking French as a major or
minor, or students receiving permission from the lecturer (non-credit).
Listening, speaking, reading and writing for communication in contexts and settings
relating to oneself, the family and persons in daily life. (Lecture and practice 6 hours per
week)
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-3-4)
FR171 French 1
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส)
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในบริ บ ทและสถานที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารเพื่ อ
แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR070 Elementary French (for students without French
background) or with approval from the lecturer.
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Listening, speaking, reading and writing in contexts and settings relating to
communication for information exchange and inquiry, with a focus on interaction with others.
(Lecture and practice 6 hours per week)
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-3-4)
FR172 French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การบรรยาย
อารมณ์ความรู้สึก ในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันโดยเน้นระดับการสื่อสารโต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่ว (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR171 French 1 or with approval from the lecturer.
Listening, speaking, reading and writing for communication and exchange of
information and ideas and describing emotions in contexts and settings relating to daily life
with a focus on fluency in communication and response. (Lecture and practice 6 hours per
week)
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 1
3 (3-0-6)
JP171 Japanese for Beginners 1
ศัพท์ประมาณ 500 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
To know approximately 5 0 0 words and 8 0 kanji letters, to develop the four basic
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life.
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 2
3 (3-0-6)
JP172 Japanese for Beginners 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ประมาณ 700 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนในการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจาวัน
Prerequisite : have earned credits of JP171 or approval from the lecturer
To know approximately 700 words and 100 kanji letters, to develop the four basic
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life.
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ภาษารัสเซีย (Russian)
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
3 (2-3-4)
RS171 Russian 1
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ในระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะนาหลักไวยากรณ์ (บรรยายและ
ฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the
beginner’s level with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental
grammatical structures. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4)
RS172 Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171
ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้
ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประวันได้ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: have earned credits of RS171
This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading,
and writing-- at a more advanced level. In this course, students are expected to be able to
communicate in Russian in everyday situations. (Lecture and practice 6 hours per week)
ภาษาเยอรมัน (German)
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR171 German 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น
ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผู้เริ่มเรียน การใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ประจาวันง่ายๆ
Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German
grammar. Vocabulary and expressions for beginners. Simple everyday conversations.
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR172 German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น
ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเยอรมั น ระดั บ ต้ น ส าหรั บ ผู้ เ ริ่ ม เรี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น การใช้ ภ าษา เยอรมั น ใน
สถานการณ์ประจาวันง่ายๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวเยอรมัน
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Prerequisite: have earned credits of GR171 or Placement Test or approved by German
Department
Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German
grammar. Vocabulary and expressions for beginners in the higher level. Simple everyday
conversations. Basic knowledge of lifestyles and attitude of the Germans.
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
GR111 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์ พื้ น ฐานและโครงสร้ า งภาษา เยอรมั น ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น การสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
Prerequisite: have earned credits of GR1 7 2 or a pass in German final exam from secondary
school or Permission of the Department
Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for
everyday life. Everyday conversations. Reading short and non-complex texts. Writing
grammatically correct sentences and short paragraphs.
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GR 112 Fundamental German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์พื้นฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิ ตประจาวัน การสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อนขึ้น การเขียนประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และมีวงศัพท์มากขึ้น
Prerequisite: have earned credits of GR1 1 1 or Placement Test or Permission of the
Department
Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for
everyday life. Conversations in different situations. Reading more complex short texts. Writing
grammatically correct sentences and paragraphs using a wider range of vocabulary.
ภาษาสเปน (Spanish)
สป.171 ภาษาสเปน 1
SP171 Spanish I

3 (2-3-4)
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การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน เน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้
Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in
order to develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing.
An emphasis on the patterns of simple sentences.
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ และสามารถสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น
Pre-requisite: have earned credits of SP171
Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the
Spanish language for daily-life communication. An emphasis on the patterns of more
complex sentences.
ภาษาเกาหลี (Korean)
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
AS171 Korean 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เกาหลี
Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Korean language
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
AS172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS171 or KO171
Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life.
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ภาษาเขมร (Khmer)
อซ.173 ภาษาเขมร 1
3 (3-0-6)
AS173 Khmer 1
ภาษาเขมรเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เขมร
Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Khmer language
อซ.174 ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
AS174 Khmer 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173
ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS173
Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life.
ภาษาพม่า (Burmese)
อซ.175 ภาษาพม่า 1
3 (3-0-6)
AS175 Burmese 1
ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า
Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Burmese language
อซ.176 ภาษาพม่า 2
3 (3-0-6)
AS176 Burmese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175
ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS175
Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life
ภาษามลายู (Malay)
อซ.177 ภาษามลายู 1
AS177 Malay 1

3 (3-0-6)
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ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
มลายู
Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Malay language
อซ.178 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
AS178 Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177
ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS177
Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life
ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
3 (3-0-6)
AS179 Vietnamese I
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเวียดนาม
Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Vietnamese language
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3-0-6)
AS180 Vietnamese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS179
Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life
ภาษาลาว (Lao)
อซ.181 ภาษาลาว 1
3 (3-0-6)
AS181 Lao I
ภาษาลาวเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว
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Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Lao language
อซ.182 ภาษาลาว 2
3 (3-0-6)
AS182 Lao 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181
ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS181
Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life
ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian)
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
AS183 Indonesian I
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาอินโดนิเซีย
Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Indonesian language
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
3 (3-0-6)
AS184 Indonesian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS183
Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life
วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
วิชาบังคับ
ฝ.201 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3 (2-3-4)
FR201 Intermediate French 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายอารมณ์
ความรู้สึก การเล่าเรื่อง การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
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Prerequisite: Have earned credits of FR172 French 2 or with permission from the lecturer.
Listening, speaking, reading and writing in contexts and situations relating to expressing
emotive feelings, narrating, showing opinions and reasoning. ( 6 hours of lecture and practice
per week)
ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3 (2-3-4)
FR202 Intermediate French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.201 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น
เชิงวิพากษ์ การจัดระบบความคิดเพื่อโต้แย้งอย่างมีวิจารณญาณ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: Have earned credits of FR201 Intermediate French or with permission from the
lecturer.
Listening, speaking, reading and writing in contexts and situations relating to
expressing critical opinion and organizing ideas for prudent deliberation. (6 hours of lecture
and practice per week)
ฝ.211 การฟัง - การพูดภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR211 Listening and Speaking in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟัง -การพูด ภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา ข้อความในประกาศ ข่าวสั้ น รายการวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพี่อฝึกจับใจความสาคัญและสามารถพูดถ่ายทอดความคิดของตนเป็นภาษา
ฝรั่งเศสที่ถูกต้อง การพูดบรรยายแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึกและทัศนคติ
Prerequisite: Have earned credits of FR172 French 2 or with permission from the lecturer.
Skills in French listening- speaking from conversations, notices, short news, radio
programs, television programs and electronic media to practice grasping meaning and
expressing oneself in accurate French, speaking to present opinions, feelings and attitudes.
ฝ.212 การอ่าน - การเขียนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR212 Reading and Writing in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การอ่านข้อเขียนเชิงบรรยาย เรื่องเล่า ข้อเขียนเชิงอภิปราย เชิงโน้มน้าว ที่นามาจากข่าวสารปัจจุบัน
บทความขนาดสั้น บทสัมภาษณ์ ป้ายประกาศโฆษณา การฝึกเขียนข้อเขียนหลากหลายประเภท
Prerequisite: Have earned credits of FR172 French 2 or with permission from the lecturer.
Reading of descriptive, narrative, expository and persuasive texts from current news,
short articles, interviews, advertisement signs and practice of writing in various forms.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หน้า 36

ฝ.231 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
FR231 French Literary Reading 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.201 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะเฉพาะ คุณค่าและความงามของวรรณกรรมฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16
และ 17 การอ่านตัวบทเพื่อวิเคราะห์แนวความคิดหลักและศึกษาเทคนิคการประพันธ์ในระดับพื้นฐาน การ
วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณโดยเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและ
ชัดเจน
Prerequisite: Have earned credits of FR201 Intermediate French 1 or with permission from
the lecturer.
Characteristics, value and esthetics of French literature from the Middle Ages to the
16th and 17th centuries, reading of texts to analyze main ideas and study basic writing
techniques, literary criticism in accurate and concise French.
ฝ.261 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
FR261 History of France 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 การศึกษาวิวัฒนาการ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความนึกคิด สภาพชีวิต และ
ลักษณะประจาชาติฝรั่งเศส
Prerequisite: Have earned credits of FR172 French 2 or with permission from the lecturer.
History of France from founding to the French Revolution 1789; study of political,
economic, social, art and cultural evolution, basis of understanding for French thinking, way of
life and national characteristics.
ฝ.262 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
FR262 History of France 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.261 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประวั ติ ศ าสตร์ ฝ รั่ ง เศสตั้ ง แต่ ก ารปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศส ค.ศ.1789 มาจนถึ ง ช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2
การศึกษาวิวัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความ
นึกคิด สภาพชีวิต และลักษณะประจาชาติฝรั่งเศส
Prerequisite: Have earned credits of FR261 History of France 1 or with permission from the
lecturer.
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History of France from the French Revolution 1789 to World War II; study of political,
economic, social, art and cultural evolution, basis of understanding for French thinking, way of
life and national characteristics.
ฝ.271 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR271 French Phonetics and Phonology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟังและการแยกแยะเสียงภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง การอ่านออกเสียง การลงเสียงหนักเสียงเบา
จั งหวะเสี ย ง ทานองเสี ย ง การถ่ายถอดเสี ยงด้ว ยสั ทอักษรตามระบบสากล การวิเคราะห์ ห น่ว ยเสี ยงตาม
ทฤษฎีสัทวิทยา
Prerequisite: Have earned credits of FR172 French 2 or with permission from the lecturer.
Correctly listening to and distinguishing sounds in the French language, reading out
loud, stress, rhythm, intonation, the international phonetic transcription system and
phonological analysis.
ฝ.301 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3 (2-3-4)
FR301 Advanced French 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกการทางาน
สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้การใช้ภาษาในระดับทางการ การฝึกฝนการอภิปรายและการ
วิพากษ์ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 or with permission from
the lecturer.
Listening, speaking, reading and writing in contexts and situations relating to the world
of work, the environment and current issues; learning the use of formal language; practice of
discussion and criticism. (6 hours of lecture and practice per week)
ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3 (2-3-4)
FR302 Advanced French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.301 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกการทางาน
สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ปัจจุบัน การใช้ภาษาในระดับทางการ การอภิปรายและการวิพากษ์ในระดับสูง การ
เรียบเรียงประเด็นในการวิพากษ์อย่างเป็นระบบ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: Have earned credits of FR301 Advanced French 1 or with permission from the
lecturer.
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Listening, speaking, reading and writing in contexts and situations relating to the world
of work, the environment and current issues; learning the use of formal language; advanced
practice of discussion and criticism; systematic organization of critical issues. (6 hours of lecture
and practice per week)
ฝ.311 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
FR311 Public Speaking in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.211 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การพูดในที่สาธารณะ การวิเคราะห์วัจนะและอวัจนภาษา การทาเค้าโครงความคิด การใช้สื่อ
ประกอบความคิด การพูดนาเสนอในที่สาธารณะ
Prerequisite: Have earned credits of FR211 French Listening-Speaking or with permission
from the lecturer.
Public speaking, analysis of verbal and non-verbal language, outlining of ideas, using
media to convey ideas and presenting in public.
ฝ.312 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
FR312 Critical Writing in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.212 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การจัดระบบความคิดเชิงวิพากษ์ กลวิธีการเขียน องค์ประกอบของข้อเขียนเชิงวิพากษ์ การเขียนนา
เรื่อง การเขียนเนื้อเรื่อง และการเขียนสรุป
Prerequisite: Have earned credits of FR212 Reading and Writing in French or with permission
from the lecturer.
Critical organizing of ideas, writing techniques, components of critical writing; writing
introductions, bodies and conclusions.
ฝ.331 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
FR331 French Literary Reading 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.231 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะเฉพาะ คุณค่าและความงามของวรรณกรรมฝรั่งเศสที่ปรากฏในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
การอ่านตัวบทเพื่อวิเคราะห์แนวความคิดหลักและศึกษาเทคนิคการประพันธ์ การวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ่านโดยเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและชัดเจน
Prerequisite: Have earned credits of FR231 French Literary 1 or with permission from the
lecturer.
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Characteristics, value and esthetics of French literature in the 18th and 19th centuries,
reading texts for analysis of themes and writing techniques, criticism of studied literary work in
accurate and concise French.
ฝ.332 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
3 (3-0-6)
FR332 French Literary Reading 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.331 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะเฉพาะ คุณค่าและความงามของวรรณกรรมฝรั่งเศสที่ปรากฏในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การ
อ่านตัว บทเพื่อวิเคราะห์ แนวความคิดหลั กและศึกษาเทคนิคการประพันธ์ การวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ่านโดยเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและชัดเจน
Prerequisite: Have earned credits of FR331 French Literary Reading 3 or with permission from
the lecturer.
Characteristics, value and esthetics of French literature in the 20th century, reading
texts for analysis of themes and writing techniques, criticism of studied literary work in accurate
and concise French.
ฝ.371 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FR371 Introduction to French Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 และ ฝ.212 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศสในแนวภาษาศาสตร์ ได้แก่ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์
Prerequisite: Have earned credits of FR202 French 2 and FR212 Reading and Writing in French
or with permission from the lecturer.
Linguistic analysis of French including Phonetics, Phonology, Part of Speech, Syntax
and Morphology.
ฝ.421 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
FR421 Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 และ ฝ.312 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิพากษ์ หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กระบวนการวิจัย การสรุปความ การย่อความ เทคนิคการจดบันทึก การสังเคราะห์ การทาบันทึก
การตรวจสอบเอกสารงานวิจัย การทาบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง และเทคนิคการเขียนรายงานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หน้า 40

Prerequisite: Have earned credits of FR302 Advanced French 2 and FR312 Critical Writing in
French or with permission from the lecturer.
Research procedure, summarizing, note taking, synthesizing, collecting references,
documenting materials and research report writing techniques.
ฝ.422 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
3 (3-0-6)
FR422 Special Topics Seminar
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.421 ระเบียบวิธีวิจัย หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การค้นคว้าข้อมูลด้วยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อเรื่องที่สนใจ เทคนิคการนาเสนองาน
วิชาการ และการอภิปรายผลการค้นคว้า
Prerequisite: Have earned credits of FR421 Research Methodology or with permission from
the lecturer.
Use of research methodology to search for data in interested topics, academic
presentation technique and discussion of study results.
ฝ.491 การแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทย
3 (3-3-3)
FR491 French-Thai Translation and Interpretation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการพื้นฐานด้านการแปลและล่าม การถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับมาเป็นบทแปลภาษา
ไทยที่สละสลวยและสื่อความหมายตรงกัน โดยเน้นแปลเอกสารตีพิมพ์ปัจจุบัน และคานึงถึงจริยธรรมในการ
แปล การฝึกปฏิบัติแปลหรือล่ามนอกห้องเรียนกับหน่วยงาน บุคคล หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
Prerequisite: Have earned credits of FR302 Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Basic theories and practices in translation and interpreting, natural and accurate
transfer of meaning from French to Thai with a focus on current publications, taking into
account ethical considerations, translating and interpreting practice with relating agencies,
individuals or projects.
วิชาเลือกสาหรับนักศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโท
ฝ.333 นิทานและเรื่องสั้นฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR333 French Tales and Short Stories
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.331 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การศึกษาโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะ คุณค่า รวมทั้งแนวความคิดที่มีอยู่ในนิทานและเรื่องสั้น เรื่องสั้น
ประเภทต่าง ๆ การอ่านเชิงวิเคราะห์เรื่องสั้นฝรั่งเศส
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Prerequisite: Have earned credits of FR331 French Literary Reading 2 or with permission from
the lecturer.
Study of structure, identity, value and perception in tales and short stories, various
types of short stories and critical reading of French short stories.
ฝ.353 ศิลปะฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR353 French Arts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 และ ฝ.262 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 2 หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศิ ล ปะที่ ส าคั ญ ของฝรั่ ง เศส สถาปั ต ยกรรม จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม การศึ ก ษารู ป แบบ
ลักษณะเฉพาะ บทบาทของศิลปิน ตลอดจนแนวความคิดที่สาคัญเกี่ยวกับศิลปะ
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 and FR262 History of France
2 or with permission from the lecturer.
Study of important French art, architecture, painting, sculpture; study of artists’
identity and role as well as important artistic concepts.
ฝ.354 เทวตานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR354 Mythology in French Art and Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 และ ฝ.331 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 2 หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
เทพปกรณัมในตานานของกรีกและโรมันที่ปรากฏในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส เทพเจ้าและ
วีรบุรุษอันเป็นต้นเค้าของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 and FR331 French Literary
Reading 2 or with permission from the lecturer.
Gods, Goddesses and heroes in Greek and Roman mythology found in French art and
literature and originating various kinds of arts.
ฝ.355 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR355 French Gastronomy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประวัติความเป็นมาของการครัวและอาหารชั้นสูงของฝรั่งเศส อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศฝรั่งเศส อาหารขึ้นชื่อของประเทศฝรั่งเศส การจัดโต๊ะอาหาร มารยาทและแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับ
การเชิญและการรับเชิญในงานเลี้ยงรับประทานอาหาร
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Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 or with permission from the
lecturer.
History of French fine dining culinary culture, characteristic French food and beverage,
popular French food, dining table setting and manners concerning invitations and accepting
invitations to a meal.
ฝ.356 ภูมิศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR356 Geography of France
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภูมิศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสในด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ และการเมือง บทบาทของ
ฝรั่งเศสในสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงของสังคมฝรั่งเศสด้านภูมิศาสตร์
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 or with permission from the
lecturer.
Geography of France in terms of topography, population, economics and politics,
roles of France in the European Union and geographical change of French society.
ฝ.357 ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)
FR357 France at Present
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 และ ฝ.262 ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส 2 หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ระบอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในมิติที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงของประเทศฝรั่งเศสใน
ปัจจุบัน บทบาทของประเทศฝรั่งเศสในประชาคมโลก
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 and FR262 History of France
2 or with permission from the lecturer.
Multidimensional political, economic and social systems, transformations of France
and its roles in the global community.
ฝ.383 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อบุคลากรโรงแรม
3 (3-0-6)
FR383 French for Hotel Personnel
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.301 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 หรือได้รับอนุมัตจิ ากผู้บรรยาย
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ ในด้านการบริการในโรงแรม และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้า นการ
โรงแรม
Prerequisite: Have earned credits of FR301 Advanced French 1 or with permission from the
lecturer.
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French for hotel businesses and hotel personnel.
ฝ.384 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
FR384 French for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในธุรกิจ สายการ
บิน ทั้งด้านแผนกบัตรโดยสาร การต้อนรับประจาภาคพื้นดิน การต้อนรับบนเครื่องบิน ระบบการทางานร่วมกัน
ในองค์กร
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 or with permission from
the lecturer.
Development of communication skills required for airline business, and essential skills
the airline industry, including reservation and ticketing, passenger ground service, cabin crew
and in-flight services; building competencies needed for work within an airline organization.
ฝ.385
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในองค์กร
3 (3-0-6)
FR385
French for communication in organizations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในองค์กรทั้งการพูดและการเขียน ธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ทางานร่วมกับชาวฝรั่งเศสและประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
Prerequisite: Have earned credits of FR202 Intermediate French 2 or with permission from
the lecturer.
Development of speaking and writing skills in French to communicate within an
organization; study of etiquette, customs, and culture necessary in working with the
francophone community.
ฝ.386 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FR386 French for Law and International Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ สานวน และเนื้อหาด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ ระบบศาลยุติธรรมประเทศฝรั่งเศส
นโยบายการต่างประเทศและบทบาทของประเทศฝรั่งเศสในเวทีโลก การอ่านข้อเขียนด้านกฎหมายและการ
ระหว่างประเทศ การฟังภาษาฝรั่งเศสจากสื่อที่มีเนื้อหาด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of FR20 2 Intermediate French 2 or with permission from
the lecturer.
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Vocabulary, idioms and content relating to law and international relations, French
judicial system, foreign affairs policy and roles of France on the global stage; reading and
speaking skills in dealing with legal and foreign affairs documents.
ฝ.433 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย
3 (3-0-6)
FR433 Contemporary French Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.332 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 3 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบ แนวความคิด กลวิธีการประพันธ์ ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย ประเภท
เรื่องเล่า กวีนิพนธ์ บทละคร และนวนิยาย
Prerequisite: Have earned credits of FR332 French Literary Reading 3 or with permission from
the lecturer.
Study of forms, themes, techniques, and features of contemporary French literature,
including narratives, poetry, play, and novels.
ฝ.434 หัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR434 Special Topics in French Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.332 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 3 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีฝรั่งเศสที่เลือกสรร โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตัวบทวรรณกรรมฝรั่งเศส
ประเภทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่เลือกศึกษา
Prerequisite: Have earned credits of FR332 French Literary Reading 3 or with permission from
the lecturer.
Selected topics on French literature; analysis of related literary texts.
ฝ.453 ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR453 French Cinema
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการชมและวิจารณ์ภาพยนตร์ฝรั่งเศสในแง่ศิลปะ มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต สภาพสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจ
Prerequisite: Have earned credits of FR302 Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Study of theatre etiquette; analysis of arts, life, social, political, and economic
perspectives in French films.
ฝ.454 ข่าวสารและสื่อมวลชนฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR454 French Press and Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หน้า 45

วิวัฒนาการของสื่อ ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อหา
การใช้ภาษา และวิธีการนาเสนอ การรู้เท่าทันข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
Prerequisite: Have earned credits of FR302 Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Development of media, including print and electronic media; analysis of language,
presentation techniques, and current issues in media.
ฝ.455 หัวข้อเฉพาะทางด้านฝรั่งเศสศึกษา
3 (3-0-6)
FR455 Special Topics in French studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อเฉพาะด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ และด้านวิชาชีพ
Prerequisite: Have earned credits of FR302 Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
French studies focusing on language, arts, culture, society, history and professions.
ฝ.473 โครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR473 French Syntax
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.371 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
Prerequisite: Have earned credits of FR371Introduction to French Linguistics or with permission
from the lecturer.
Analysis of sentence structure according to linguistic theories.
ฝ.474 การวิเคราะห์ข้อผิดในการใช้ภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR474 Error Analysis in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.371 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาฝรั่งเศส การหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
Prerequisite: Have earned credits of FR37 1 Introduction to French Linguistics or with
permission from the lecturer.
Application of linguistic theories to analyze language errors and provide solutions;
development of French language skills for Thai students.
ฝ.475 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
FR475 Teaching French as a Foreign Language
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.371 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
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ทฤษฎี แ ละหลั ก การสอนภาษาฝรั่ง เศสในฐานะภาษาต่ า งประเทศ เทคนิ ค การสอน การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งการสังเกต
การสอนภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียน
Prerequisite: Have earned credits of FR37 1 Introduction to French Linguistics or with
permission from the lecturer.
Study of theory of teaching French as a foreign language, teaching techniques,
materials, technology, evaluation and assessment; analysis of French learning materials;
classroom observation.
ฝ.483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
FR483 French for Medicine and Health Science
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์สานวนที่ใช้ในอาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาล การวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา การให้
คาแนะนาเพื่อการป้องกันและการรักษาสุขภาพ เทคนิคและความรู้ด้านการทาอาชีพล่ามภาษาต่างประเทศใน
สถานบริการทางการแพทย์
Prerequisite: Have earned credits of FR30 2 : Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Terms and vocabulary in medical and nursing professions including diagnosis,
treatment and consultation relating to wellness promotion and illness prevention; techniques
and professional knowledge for French interpreters working in medical service organisations.
ฝ.484 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FR484 French for Tourism
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ย วกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
มัคคุเทศก์ การบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานของประเทศไทย
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของกรุงเทพมหานคร ความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย มี
การศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: Have earned credits of FR30 2 : Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
French communicative skills relating to the tourism industry, knowledge about the
industry, tourism industry work practice, basic skills for guides, information on Thai historical
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and cultural sites and tourist sites in Bangkok; awareness of Thai arts and architecture; field
trips.
ฝ.485 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
FR485 French for Tourist Guides
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมไทย ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย ความตระหนักใน
ความงามและคุณค่าของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศสอ
ย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ มีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: Have earned credits of FR30 2 : Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Thai culture and heritage, arts and archeology; appreciation of beauty and value of
Thai arts and architecture; communicative French language skills necessary to promote
understanding of Thai culture; French language skills for tourist guides; field trips.
ฝ.486 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
FR486 French for Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจและการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ คาศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างองค์กร การ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการและขั้ น ตอนการดาเนิ นธุร กิจโดยสั งเขป และการสร้างส านึ ก รับผิ ดชอบต่ อสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
Prerequisite: Have earned credits of FR30 2 : Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
French in business contexts, technical terms, organisation charts, entrepreneurship,
business operation process, social and environmental awareness.
ฝ.493 การแปลภาษาไทย-ฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
FR493 Thai-French Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กระบวนการเฉพาะสาหรับการแปลข้อเขียนจากภาษาแม่ (ภาษาไทย) เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษา
ฝรั่งเศส) การฝึกแปลตัวบทขั้นพื้นฐาน วิธีร่วมงานกับเจ้าของภาษา การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
และลีลาในบทแปล การขัดเกลาบทแปลให้สละสลวย การแก้ปัญหาที่พบในการแปล จรรยาบรรณวิชาชีพ
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Prerequisite: Have earned credits of FR30 2 : Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Study of translation process from native langauge ( Thai) to a foreign language
(French); practice of basic text translation, working with French native speakers, verification of
content accuracy and stylistics, refining translated texts, problems and solutions in translation,
professional ethics.
ฝ.494 การแปลแบบล่ามขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FR494 Elementary Interpretation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะการแปลแบบล่าม และการฝึกแปลแบบล่า มขั้นพื้นฐาน ฝึกการฟังเพื่อจับใจความ การจด
บันทึก และการพูดเพื่อสื่อสารข้อมูล วิธีการหาข้อมูลเพื่อเตรียมนาไปใช้ในการแปลแบบล่าม วิธีการแก้ปัญหา
ในบริบทของงานล่าม จรรยาบรรณวิชาชีพ
Prerequisite: Have earned credits of FR30 2 : Advanced French 2 or with permission from the
lecturer.
Study and practice of basic interpreting; practice of listening comprehension, taking
notes, informative speaking, data research for interpreting, problem-solving skills in interpreting
context, professional ethics.
วิชาเลือกสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาเป็นวิชาเอกหรือโท
ฝ.208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
FR208 French for Communication 1
วิชาบังคับก่อน : สาหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสมาก่อน วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้สาหรับผู้ ที่ผ่าน ฝ.171
ภาษาฝรั่งเศส 1 และ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 มาแล้ว
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้ไวยากรณ์ เพื่อสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศส
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
Prerequisite: For those with no prior French skills, non- credit for those who have completed
French I and French II.
Study and practice of listening, speaking, reading and writing in French and study of
French grammar for communication in contexts relating to oneself and one’s family.
ฝ.209
FR209

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication 2

3 (3-0-6)
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วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย วิชานี้ไม่นับ
หน่วยกิตให้สาหรับผู้ที่ผ่าน ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 และ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 มาแล้ว
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้ไวยากรณ์ เพื่อสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศส
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
Prerequisite: Have earned credits of FR20 8 French for Communications I or with permission
from the lecturer, non-credit for those who have completed French I and French II.
Study and practice of listening, speaking, reading and writing in French and study of
French grammar to communicate and interact in contexts relating to daily life.
ฝ.308 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
FR308 French for Communication 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.209 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย วิชานี้ไม่นับ
หน่วยกิตให้สาหรับผู้ที่ผ่าน ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 และ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 มาแล้ว
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้ไวยากรณ์ เพื่อสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศส
สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบรรยายอารมณ์ความรู้สึก
Prerequisite: Have earned credits of FR20 9 French for Communications 2 or with permission
from the lecturer, non-credit for those who have completed French I and French II.
Study and practice of listening, speaking, reading and writing in French, French
grammar for communication and feeling expression.
ฝ.309 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
FR309 French for Communication 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.308 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย วิชานี้ไม่นับ
หน่วยกิตให้สาหรับผู้ที่ผ่าน ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 และ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 มาแล้ว
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้ไวยากรณ์ เพื่อสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศส
สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การบรรยายอารมณ์ความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of FR30 8 French for Communications I or with permission
from the lecturer, non-credit for those who have completed French I and French II.
Study and practice of listening, speaking, reading and writing in French, French
grammar for communication, expressing feelings and opinions.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
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การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและประโยคเพื่อ
พัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
English listening and speaking skills for everyday communication at both formal and
informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation
patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through various types of
speeches; development of cultural awareness and critical thinking to promote communication
across cultures.
อ.214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
EG214 Presentation Skills
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ. 211 หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ. 211 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
หลักและทฤษฎีการนาเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ รูปแบบ และประเภทของการนาเสนอ
เทคนิ ค การน าเสนอ การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง การเตรี ย มเค้ า โครง การสื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล การใช้ สื่ อ
ประกอบการพูด และการพูดนาเสนอความคิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: have earned credits of EG 211 or exemption or permission of the English
Department
Principles and theoretical foundation for presentation in English; components, format,
types and techniques of presentation to enhance public speaking effectiveness including
audience analysis, outlining, research, delivery, presentational aids, and appropriate delivery.
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability
to write general academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and
writing tasks.
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อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG231 Critical Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ.221 หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for
academic purposes.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกด้านวิชาชีพที่ส่งเสริม ให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ภาคสนาม มีการศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้ง
มีรายวิชาบังคับที่กาหนดให้มีการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน ได้แก่วิชา ฝ.491 การแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศสไทย
4.2 ช่วงเวลา
วิชาบังคับที่มีการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนคือวิชา ฝ.491 การแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทย
ซึ่งจะศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ส่วนวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพ จะเปิดสอนตามแผนการศึกษาของ
รายวิชานั้น ๆ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาบังคับที่มีการฝึกปฏิบัตินอกห้ องเรียนคือวิชา ฝ.491 การแปลและล่ามภาษาฝรั่งเศสไทย ซึ่งจะศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ส่วนวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพ จะเปิดสอนตามแผนการศึกษา
ของรายวิชานั้น ๆ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีการจัดการเรียนการสอนด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการทาวิจัย และในวิชาสัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง นักศึกษาจะทางานค้นคว้าข้อมูล
ด้วยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อเรื่องที่สนใจภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนา
ผลการการค้นคว้ามาอภิปรายร่วมกัน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย สานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี
เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก ตระหนักถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1.2 ใช้ดุลยพินิจในการจั ดการปัญหาทั้งทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยคานึงถึง
จรรยาบรรณ ค่านิยมในสังคม และความรู้สึกของผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ซาบซึ้งใน
ความงาม คุณค่า และความส าคัญของภาษา ศิล ปะ ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และ
วรรณกรรมฝรั่งเศส
2.2 มีความรู้ดา้ นกระบวนการวิจัย
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2.3 มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติในสายวิชาชีพ และระบบการทางานที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจ ตี ค วาม และสามารถประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2 สามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล แนวคิด เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้ว ย
ตนเองอย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในภาวะผู้นาและผู้ร่วมทีมเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2 รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5.2 สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้
ศิลปะในการนาเสนออย่างเหมาะสม รวมทั้งสื่อสารต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีประกอบการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า และนาเสนอ
งานได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น คื อ วิ ช า ฝ.421 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการวิจัย การสรุปความ การย่อความ เทคนิคการจดบันทึก การสังเคราะห์ การ
ทาบันทึกการตรวจสอบเอกสารงานวิจัย การทาบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง และ
เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการ
2) นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นที่สนใจและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตีกรอบประเด็นปัญหาและกาหนดหัวข้อ
3) นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์และเสนอเป็นโครงร่างรายงาน
4) นักศึกษานาข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงลึ ก และเรียบเรียงในรูปแบบรายงาน
วิชาการ
5) นักศึกษานาเสนอผลการค้นคว้าต่อคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการทางาน / การส่งงาน
2) ประเมินกระบวนการรวบรวมข้อมู ล การศึกษาเชิงวิเคราะห์ การตีความ การเชื่อมโยง
ข้อมูล
3) การนาเสนอโครงร่างรายงานและการอภิปราย
4) การนาเสนอรายงานในรูปแบบรายงานวิชาการ
5) การอ้างอิงทางบรรณานุกรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561
1.2 การวัดผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่าระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาในที่ประชุมสาขาวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสอดคล้องของผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านกับความ
รับผิดชอบในหลักสูตร
2. ความเหมาะสมของวิธี การประเมิน เครื่องมือประเมิน และความสอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่
กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา
3. ความเหมาะสมของการกระจายของระดับคะแนน
4. การตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี)
5. การตรวจสอบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
6. การทวนสอบข้อคิดเห็นของผู้สอนต่อการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร โดยดาเนินการต่อไปนี้
1. สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. สารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 138
หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
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