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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการแปลภาษาฝรัง่เศส - ไทย 
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศูนยท์่าพระจนัทร ์คณะศลิปศาสตร ์ภาควชิาภาษาและวฒันธรรม
ตะวนัตก 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสตูร : 25440051100792 
  ชื่อหลกัสตูร 
  ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทย  
  ภาษาองักฤษ : Masterof Arts Program in French-Thai Translation 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเตม็ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทย) 
   ชื่อย่อ ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทย) 
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ Master of Arts (French-Thai Translation)   
   ชื่อย่อ M.A. (French-Thai Translation) 
3. วิชาเอก  
  - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร   45 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รปูแบบ   
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ศกึษา 2 ปี  
 5.2 ภาษาท่ีใช้   

หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาฝรัง่เศส 
 5.3 การรบัเข้าศึกษา 

  รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
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  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงจากหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
แปลภาษาฝรัง่เศส –ไทย พ.ศ. 2558 

ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2563 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563 
  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที ่…………… 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่
……………………. 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา  2564 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
  8.1 นกัแปล 
  8.2 อาจารย ์
  8.3 บุคคลากรในองคก์รรฐัหรอืเอกชน 
  8.4 บรรณาธกิารส านกัพมิพ์ 
  8.5 บุคคลากรในองคก์รระหว่างประเทศหรอืสถานเอกอคัรราชทตูทีใ่ชภ้าษาฝรัง่เศส 
9. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ กรุงเทพฯ 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย ประเทศฝรัง่เศส ประชาคมยุโรป และกลุ่มประเทศผู้พูดภาษาฝรัง่เศส มี
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้สายท าให้การค้นหาข่าวสารข้อมูลจากทัว่โลกกระท าได้ง่ายขึ้น 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาฝรัง่เศสยังเป็นหนึ่ งในภาษาส าคัญที่ ใช้
ติดต่อสื่อสารกันในโลกไร้สายแห่งนี้  วิทยาการที่เผยแพร่ในภาษาฝรัง่เศสจึง เป็น
แหล่งขอ้มูลความรูท้ีน่่าสนใจยิง่ ท าใหม้คีวามจ าเป็นต้องสรา้งบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ภาษาฝรัง่เศส มคีวามสามารถทางด้านการแปล การค้นควา้ขอ้มูลและการวเิคราะห์วจิยั
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เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและบรษิัทต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรัง่เศส เพื่อการ
ตดิต่อสือ่สารและประสงคจ์ะใชข้อ้มลูจากสือ่ออนไลน์ทีเ่ผยแพร่เป็นภาษาฝรัง่เศส 
นอกจากนี้  ประเทศฝรัง่เศสยงัมีบทบาทส าคญัด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ดงันัน้หลกัสูตรด้านการแปลจึงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิด
โอกาสใหม้กีารตดิต่อแลกเปลีย่นเจรจาทางการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิม่มากขึน้ 
 

 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
ประเทศไทย ประเทศฝรัง่เศส และกลุ่มประเทศผู้พูดภาษาฝรัง่เศส มีการแลกเปลี่ยน
ทางด้านสงัคมและวฒันธรรมกนัมาอย่างต่อเนื่อง การแปลจึงช่วยส่งเสรมิให้เกดิความรู ้
ความเขา้ใจในสงัคมและวฒันธรรมของกนัและกนัดขีึน้  

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1  และ  10.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธ
กิจของสถาบนั 

 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ดงักล่าว หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแปลภาษาฝรัง่เศส -ไทย พ.ศ.
2563 นี้ จึงได้มกีารปรบัปรุงรายวชิาให้ทนัสมยัและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงใน
แวดวงต่างๆของโลกในยุคปจัจุบนั 

 11.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นสถาบนัทีมุ่่งเน้นความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ มคีวามโดด
เด่นในการพฒันาองค์ความรู้ที่ครบถ้วนในทุกศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการแก้ปญัหา
ให้กบัสงัคม อกีทัง้ส่งเสรมิให้นักศกึษามคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามเป็นผู้น าและเสยีสละ
เพื่อส่วนรวม เพื่อให้สอดคล้องกบัพนัธกจิของสถาบนั หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ
พ.ศ.2563จงึมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรูท้ี่ครบถ้วนทางด้านการแปลภาษาฝรัง่เศส-
ไทย ปลูกฝงัให้นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีพื้นฐานทางปญัญา 
ความคดิ และทศันคตใินการท าประโยชน์เพือ่สว่นรวม 

12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น 
รายวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลยั/
คณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

   ไม่ม ี
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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรชัญา  ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรชัญา 

หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทย เป็นการศกึษาใน
เชงิลึกทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัศาสตร์การ
แปลให้กว้างขวางและลึกซึ้ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ศกัยภาพของนักแปลไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการงานแปลและ
นักแปลที่มคีุณภาพของหน่วยงานต่างๆทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน องค์การระหว่าง
ประเทศและสถานเอกอคัรราชทตูทีใ่ชภ้าษาฝรัง่เศส 

  ความส าคญั 
  เพื่อเป็นแหล่งพฒันาองคค์วามรูด้า้นศาสตรก์ารแปล สรา้งนักวชิาการ และผลตินักแปลที่

เชีย่วชาญดา้นการแปลฝรัง่เศส-ไทย 
 1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
  เพือ่ใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรมลีกัษณะดงันี้ 
  1) มคีวามรูใ้นการแปลอย่างลกึซึง้ทัง้ภาคทฤษฎแีละหลกัปฏบิตั ิมคีวามเชีย่วชาญในการ

แปลเอกสารประเภทต่างๆ และสามารถท าหน้าทีล่่ามภายหลงัผูพ้ดูได้ 
  2) มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ใน

กระบวนการแปล 
  3) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี มคีุณลกัษณะบณัฑติอนัพงึประสงคแ์ละ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทัง้สามารถน าความรูแ้ละทกัษะไปใช้
เพือ่ช่วยสง่เสรมิการสือ่สารระหว่างภาษา และเผยแพร่องคค์วามรูต้่างๆ จากต่างประเทศ
ใหก้บัสงัคมไทย 
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ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 

ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์  
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 

ไม่ม ี
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี  
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
   เรยีนวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์  เวลา  8.30  น.  ถงึ  16.30 น. 
   ภาคการศกึษาที ่1  เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
   ภาคการศกึษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 22-23 และมคีุณสมบตั ิ ดงันี้  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่ จ ากัดสาขาจาก

สถาบนัการศกึษาในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่สภามหาวทิยาลยัรบัรองวทิยฐานะ 
2) มคีวามรูด้า้นภาษาไทยและภาษาฝรัง่เศสเป็นอย่างดี 
การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
1)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งผ่านการสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์ 
2)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งสง่ผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรอื TOEFL หรอื IELTS (ผล

สอบตอ้งไม่เกนิ 2 ปี นบัถงึวนัสมคัร)  
3)  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรบัสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑติศกึษา 

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ/หรอืคณะศลิปศาสตร ์
 2.3 ระบบการศึกษา 
   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ  
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 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2561 ขอ้ 42-45 และประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง การลงทะเบยีนเรยีนขา้มหลกัสตูรและการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2560 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 45  หน่วยกติ 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศกึษาเตม็เวลา นักศกึษาต้องใชร้ะยะเวลา
การศกึษาตลอดหลกัสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศกึษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 10 ภาคการศกึษา
ปกต ิ
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
    แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ)์  
     1) หมวดวชิาบงัคบั  21   หน่วยกติ 
    2) หมวดวชิาเลอืก  12  หน่วยกติ 
    3) วทิยานิพนธ์                12  หน่วยกติ 
  3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร     

  รหสัวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมี

ความหมาย ดงันี้  
อกัษรย่อ ฝป/ FT หมายถงึ อกัษรย่อของสาขาวชิาการแปลภาษาฝรัง่เศส – ไทย 
เลขหลกัหน่วย   

เลข 0-4  หมายถงึ วชิาบงัคบั 
เลข 5-9  หมายถงึ วชิาเลอืก 

เลขหลกัสิบ  
0        หมายถงึ          วชิาในหมวดการคน้ควา้วจิยั 
1 หมายถงึ  วชิาในหมวดทัว่ไป 

   2 หมายถงึ  วชิาในหมวดภาษา 
   3 หมายถงึ  วชิาในหมวดทกัษะพืน้ฐานทางการแปล 
   4 หมายถงึ  วชิาในหมวดทฤษฎกีารแปล 
   5 หมายถงึ  วชิาในหมวดทกัษะการแปลทัว่ไป 
   6 หมายถงึ  วชิาในหมวดทกัษะการแปลเฉพาะดา้น 

7 หมายถงึ  วชิาในหมวดทกัษะพเิศษในการแปล 
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   8 หมายถงึ  วชิาในหมวดวเิคราะหก์ารแปล 
เลขหลกัร้อย 

เลข 5    หมายถงึ วชิาพืน้ฐาน 
เลข 6    หมายถงึ วชิาระดบัตน้ 
เลข 7 หมายถงึ วชิาระดบัสงูและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
เลข 8    หมายถงึ วชิาวทิยานิพนธ์ 

   
 3.1.3.1  วิชาบงัคบั 
 นกัศกึษาตอ้งศกึษาวชิาบงัคบัทัง้ 7 วชิา รวม 21 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี้ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา        หน่วยกิต 
             (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ฝป.621  ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การคน้ควา้วจิยั    3 (3-0-9) 
FT 621  French for Research 
ฝป.622  การวเิคราะหข์อ้เขยีนภาษาฝรัง่เศส    3 (3-0-9) 
FT 622  Analysis of French Texts 
ฝป.631  ศลิปะการเขยีนภาษาไทยส าหรบันกัแปล    3 (3-0-9) 
FT 631  Art of Thai Writing for Translators 
ฝป.641  ทฤษฎแีละหลกัวธิกีารแปล     3 (3-0-9) 
FT 641  Theory and Methodology of Translation 
ฝป.651  การแปลฝรัง่เศส - ไทยทัว่ไป      3 (3-0-9) 
FT 651  General French - Thai Translation 
ฝป.781  การวเิคราะหก์ารแปล      3 (3-0-9) 
FT 781   Translation Analysis 
ฝป.782  การบรรณาธกิารบทแปล      3 (3-0-9) 
FT 782  Translation Editing  
 

3.1.3.2  วิชาเลือก   
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวชิาเลือก 2 วชิา จากหมวดทกัษะพิเศษในการ

แปลและต้องเลอืกอกี 2 วชิาจากหมวดทกัษะการแปลเฉพาะด้าน (หรอืเลอืกรายวชิาจากหลกัสูตร
ปริญญาโทภาคปกติสาขาวิชาอื่นในคณะศิลปศาสตร์ ทัง้นี้ นักศึกษาต้องได้รบัอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรทีต่นเองสงักดั) 
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  3.1.3.2.1 หมวดวิชาทกัษะพิเศษในการแปล 
รหสัวิชา ช่ือวิชา       หน่วยกิต 
              (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ฝป.675  การแปลสือ่ภาพยนตร ์โทรทศัน์และวทิยุ    3 (3-0-9) 
FT675  Movie, Television and Radio Script Translation 
ฝป.676  การแปลองักฤษ (ภาษาทีส่าม) - ไทย    3 (3-0-9) 
FT676  English (Third language) - Thai Translation 
ฝป.775  การแปลไทย - ฝรัง่เศส      3 (3-0-9) 
FT775  Thai-French Translation 
ฝป.776  การล่ามฝรัง่เศส - ไทยภายหลงัผูพ้ดู    3 (3-0-9) 
FT776  Consecutive French - Thai Interpretation 

 3.1.3.2.2 หมวดวิชาทกัษะการแปลเฉพาะด้าน 
รหสัวิชา ช่ือวิชา       หน่วยกิต  

(บ รรยาย -ปฏิบัติ -ศึกษ าด้วย
ตนเอง) 

ฝป.665  การแปลฝรัง่เศส - ไทยดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  3 (3-0-9) 
FT665   French - Thai Translation in Science and Technology 
ฝป.666  การแปลฝรัง่เศส - ไทยดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 3 (3-0-9) 
FT666   French - Thai Translation in Social Sciences and Humanities 
ฝป.667  การแปลวรรณกรรมฝรัง่เศส - ไทย    3 (3-0-9) 
FT 667  French -Thai Literary Translation 
 
 3.1.3.3  วิทยานิพนธ ์ (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก2)  
รหสัวิชา ช่ือวิชา        หน่วยกิต 
ฝป. 800 วทิยานิพนธ ์       12 
FT800   Thesis 
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   3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)   

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ฝป.621 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การคน้ควา้วจิยั 
 3  
ฝป.631 ศลิปะการเขยีนภาษาไทยส าหรบันกัแปล 3  
ฝป.641 ทฤษฎแีละหลกัวธิกีารแปล  3  
วชิาเลอืกจากหมวดทกัษะพเิศษในการแปล 
 3 
 

ฝป.622 การวเิคราะหข์อ้เขยีนภาษาฝรัง่เศส 3  
ฝป.651 การแปลฝรัง่เศส-ไทยทัว่ไป  3  
วชิาเลอืกจากหมวดทกัษะการแปลเฉพาะดา้น 3 
วชิาเลอืกจากหมวดทกัษะพเิศษในการแปล 
 3 
 

รวม                       12  หน่วยกิต รวม                    12  หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ฝป.781 การวเิคราะหก์ารแปล   3 
ฝป.782 การบรรณาธกิารบทแปล                       
3 
วชิาเลอืกจากหมวดทกัษะการแปลเฉพาะดา้น 3 
 

ฝป.800 วทิยานิพนธ ์    12 
 

รวม                  9 หน่วยกิต รวม                       12 หน่วยกิต 
   
   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
วิชาบงัคบั 

ฝป.621 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การคน้ควา้วจิยั     3 (3-0-9) 

FT621 French for Research 

 การอ่านเอกสารวชิาการ ผลงานวจิยัทีค่ดัจากแหล่งต่างๆ การวจิารณ์และอภปิรายเนื้อหาใน
เอกสาร การเขยีนและน าเสนองานวชิาการ การฝึกทกัษะการใชภ้าษาฝรัง่เศสในเชงิบูรณาการ 

 Reading of academic papers from different sources. Comprehension and 
interpretation of the texts. Academic paper writing and presentation. Practice in integrated 
French. 
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ฝป.622 การวเิคราะหข์อ้เขยีนภาษาฝรัง่เศส     3 (3-0-9) 

FT622 Analysis of French Texts 

 การอ่านข้อเขียนภาษาฝรัง่เศสประเภทต่างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์กระบวนความคิดที่สื่อใน
ข้อเขียนนัน้ๆ การล าดบัประเด็นหลัก ประเด็นรอง การเชื่อมโยงความคิด ความหมายแฝงการ
วเิคราะหล์ลีาการเขยีน การสรุปประเดน็ส าคญัของขอ้เขยีนและเขยีนย่อความเป็นภาษาฝรัง่เศส  

 Reading of French texts of different types. Procedure of idea expression. 
Organisation of ideas in the text. Principal idea and secondary ideas. Cohesion of ideas. 
Meaning and style. Composition of résumé and summarisation. 

 

ฝป.631 ศลิปะการเขยีนภาษาไทยส าหรบันกัแปล     3 (3-0-9) 

FT631 Art of Thai Writing for Translators 

การเขยีนถ่ายทอดความคดิของตนเองและของผูอ้ื่นเป็นภาษาไทยการย่อความ การอธบิาย
ความ การเขยีนเรยีงความและบทความ วธิกีารเลอืกใชค้ า ส านวน และรูปประโยค การจดัล าดบัและ
เชื่อมโยงความคดิ การขยายความในแต่ละประเดน็ และการใชภ้าษาในลลีาต่างๆ  

Written expression of one’s own and others’ ideas in Thai. Summarisation and 
résumé writing. Composition and essay writing. Choice of words and idioms. Sentence 
patterns. Cohesion of ideas and development. Styles in writing. 

 

ฝป.641 ทฤษฎแีละหลกัวธิกีารแปล      3 (3-0-9) 

FT641 Theory and Methodology of Translation 

 ววิฒันาการทฤษฎดี้านการแปล โดยเน้นทฤษฎีการแปลแบบยดึความหมาย ขัน้ตอนต่างๆ 
ของการแปล การท าความเขา้ใจต้นฉบบั การผละออกจากภาษาต้นฉบบั การถ่ายทอดความหมาย
เป็นภาษาเป้าหมาย การตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหาและลลีาการเขยีน และคุณสมบตัอินัพงึ
ประสงคข์องนกัแปล 

 Evolution of translation theories with emphasis on interpretative theory of translation. 
Translation process. Comprehension, deverbalisation and re-expression. Verification of 
preciseness in content and style. 
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ฝป.651 การแปลฝรัง่เศส - ไทยทัว่ไป      3 (3-0-9) 

FT651 General French - Thai Translation 

 การแปลข้อเขียนที่มีเนื้อหาสาระทัว่ไปจากภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย โดยเน้นวธิีการ
ก าหนดหน่วยแปล การท าความเข้าใจหน่วยแปล การผละออกจากภาษาต้นฉบับ การถ่ายทอด
ความหมายอย่างเที่ยงตรงครบถ้วน การรกัษาลลีาการเขยีนในต้นฉบบั และการใช้ภาษาไทยอย่าง
เป็นธรรมชาตแิละมปีระสทิธภิาพ 

 Translation of texts of general interest from French into Thai by means of meaning 
unit segmentation, textual comprehension, deverbalisation and re-expression. Conservation 
of meaning and style of the original text. Appropriate and efficient usage of Thai in 
translation. 

 

ฝป.781 การวเิคราะหก์ารแปล       3 (3-0-9) 

FT781  Translation Analysis 

 การวเิคราะหว์ธิกีารปรวิรรตต้นฉบบัเป็นบทแปล ลกัษณะเฉพาะของต้นฉบบัที่มผีลต่อการ
แปล ขัน้ตอนการน าเสนอความคิด วธิีการสื่อความหมาย การค้นคว้าหาความรู้เสรมิ กลวิธีการ
ประพนัธ์และการใช้วรรณศลิป์ในงานวรรณกรรม การใช้ภาษาเทคนิคในงานเขยีนเฉพาะด้าน การ
วเิคราะหก์ารแปลในขัน้ตอนต่างๆ ตามหลกัทฤษฎ ี 

 Analysis of methods in transforming from the original text to the translation. 
Particular characteristics of the original text to which the translator should pay special 
attention. Procedure of idea and meaning expression. Methods for doing further research. 
Literary techniques and style in literature. Use of technical terms in texts in special topics. 
Analysis of each phase of the translation procedure.  

 

ฝป.782 การบรรณาธกิารบทแปล      3 (3-0-9) 

FT782  Translation Editing 

 หน้าที่ คุณสมบตั ิและจรยิธรรมของบรรณาธกิารบทแปล การแก้ไขขอ้ผดิพลาดในบทแปล
ประเภทต่าง ๆ  



มคอ.2 
 

 12 

 Responsibilities, qualifications and moral for translation editors. E rro r co rrections 
and editing for different types of translation. 

 

วิชาเลือก 

หมวดทกัษะพิเศษในการแปล 

ฝป.675 การแปลสือ่ภาพยนตร ์โทรทศัน์และวทิยุ     3 (3-0-9) 

FT675 Movie, Television and Radio Script Translation 

 การแปลบทภาพยนตร ์บทโทรทศัน์ และบทวทิยุ ทัง้ที่เป็นบทบรรยาย และบทพากย์ โดย
เน้นศกึษากระบวนการเฉพาะส าหรบัการแปลแบบรกัษาปรมิาณภาษาในต้นฉบบัและเทคนิคการ
แปลทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎ ีตลอดจนเงือ่นไขพเิศษต่างๆ 

 Movie, television and radio script translation, both for subtitling and dubbing, with 
emphasis on special methods for translation with limited number of words and special 
techniques for media translation from different theories of translation.  

 

ฝป.676 การแปลองักฤษ (ภาษาทีส่าม) - ไทย     3 (3-0-9) 

FT676 English (Third language) - Thai Translation 

 การแปลขอ้เขยีนที่มเีนื้อหาสาระทัว่ไปจากภาษาองักฤษในฐานะภาษาทีส่ามเป็นภาษาไทย 
โดยเน้นวธิีการก าหนดหน่วยแปล การท าความเข้าใจหน่วยแปล การผละออกจากภาษาต้นฉบับ 
การถ่ายทอดความหมายอย่างเที่ยงตรงครบถ้วน การรกัษาลีลาการเขยีนในต้นฉบับ และการใช้
ภาษาไทยอย่างธรรมชาตแิละมปีระสทิธภิาพ 

 Translation of general texts from English into Thai with emphasis on determining 
meaning units, comprehension, deverbalisation and precise re-expression in Thai. 
Conservation of meaning and style of the original text. Appropriate and efficient usage of 
Thai in translation. 
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ฝป.775 การแปลไทย - ฝรัง่เศส       3 (3-0-9) 

FT775 Thai - French Translation 

 กระบวนการเฉพาะส าหรบัการแปลข้อเขียนจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรัง่เศส โดยวิธี
ร่วมงานกบัเจ้าของภาษา การอธบิายเนื้อหาและลลีาการเขยีนในต้นฉบบัให้ผู้ร่วมแปลชาวฝรัง่เศส
เขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและลลีาภาษาในบทแปลที่ผู้ร่วมแปล
เสนอ การแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ และการขดัเกลาในขัน้สุดทา้ยร่วมกนั 

 Procedure of translation from Thai into French. Collaboration with native speakers. 
Explication of context and style to native collaborators. Verification of the preciseness in 
context and style of the translation. Problem solving and final elaboration. 

 

ฝป.776 การล่ามฝรัง่เศส - ไทยภายหลงัผูพ้ดู     3 (3-0-9) 

FT776  Consecutive French - Thai Interpretation 

 การถ่ายทอดสารจากภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย โดยถ่ายทอดทลีะประเดน็ทีผู่พู้ดกล่าวจบ
ในแต่ละช่วง การเขียนแผนผงัและการจ าเนื้อหา การจดบันทึกรายละเอียดปลีกย่อย ตัวเลข ชื่อ
เฉพาะ ศพัทเ์ทคนิค การถ่ายทอดเนื้อหาและลลีาภาษาอย่างถูกตอ้งครบถว้น การใชน้ ้าเสยีง จงัหวะ 
และการสงัเกตปฏกิริยิาของผูฟ้งั รวมทัง้การเตรยีมตวัก่อนปฏบิตัหิน้าที ่

Oral transformation of message from French into Thai by interpreting segments of 
the text pronunced by the speaker. Schema construction and memorisation. Taking notes of 
different kinds of information : numbers, proper nouns and technical terms. Conservation of 
meaning and style. Use of tones, prosody and rhythm. Observation of reactions from the 
listener and preparations before the interpretation. 
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หมวดทกัษะการแปลเฉพาะด้าน 

ฝป.665 การแปลฝรัง่เศส - ไทยดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   3 (3-0-9) 

FT665  French - Thai Translation in Science and Technology 

 การแปลข้อเขยีนเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย 
โดยเน้นความส าคญัของการหาแหล่งข้อมูล การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ และการจดัท าคลงัศพัท์เฉพาะ
ดา้น 

 Translation of texts in science and technology from French into Thai with emphasis 
on working with information resources, consulting experts in special fields and preparing 
glossaries. 

 

ฝป.666 การแปลฝรัง่เศส - ไทยดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  3 (3-0-9) 

FT666  French - Thai Translation in Social Sciences and Humanities 

 การแปลขอ้เขยีนเฉพาะดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรจ์ากภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย 
โดยเน้นความส าคญัของการหาแหล่งขอ้มูล การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ และการจดัท าคลงัศพัท์เฉพาะ
ดา้น 

 Translation of texts in social sciences and humanities from French into Thai with 
emphasis on working with information resources, consulting experts in special fields and 
preparing glossaries. 

 

ฝป.667 การแปลวรรณกรรมฝรัง่เศส - ไทย     3 (3-0-9) 

FT667  French - Thai Literary Translation 

 การแปลงานวรรณกรรมประเภทต่างๆ จากภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย โดยเน้นการ
วเิคราะห์ความคิดของผู้แต่ง กลวิธีการประพันธ์และลีลาการเขียน การใช้วรรณศิลป์ในต้นฉบับ 
รวมถงึการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยคงเนื้อหาและอรรถรสของวรรณกรรมต้นฉบบัไวใ้นบทแปล
อย่างสมบูรณ์ 
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 Literary translation from French into Thai. Analysis of ideas, literary techniques and 
style in the original text. Re-expression in Thai while preserving the content and style of the 
original text. 

 

วิทยานิพนธ ์         12 หน่วยกติ 

ฝป.800 วทิยานิพนธ ์

FT800  Thesis 

การสรา้งโครงการวจิยัและการด าเนินการวจิยัในหวัขอ้หนึ่งหวัขอ้ใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแปล
หรือศาสตร์การแปลในเชิงทฤษฎี หรือเลือกสร้างสรรค์บทแปลจากต้นฉบับภาษาฝรัง่เศสเป็น
ภาษาไทย และวเิคราะห์บทแปลตามหลกัทฤษฎีและประเภทของงานแปล โดยการท าวทิยานิพนธ์
ต้องค านึงถึงจรยิธรรมในการท าวจิยั ในการน าเสนอวทิยานิพนธ์ และในการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ 

Research project planning and research procedure in translation or translatology OR 
translation of a chosen French text into Thai and analysis of the translation procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 
 

16 
 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบติั) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

สามารถสร้างโครงการวจิยัและด าเนินการวจิยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวชิา
การแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทย เขียนรายงานวิจยั และน าเสนอวทิยานิพนธ์ โดยยดึหลัก
จรยิธรรมทัง้ในการท าวจิยัและในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) นกัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 
   2) นกัศกึษาไดร้บัและไดเ้สนอความรูใ้หม่ในสาขาวชิาการแปลฝรัง่เศส - ไทย 
3)  นักศกึษาสามารถเขยีนและน าเสนอรายงานวจิยัเพื่อเผยแพร่อย่างมจีรยิธรรมในการ
ท าวจิยัและเผยแพร่ผลงานวชิาการ 

 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษาที ่1 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  12  หน่วยกติ 
 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ ์  
 5.5.1  การท าวิทยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2)   
 (1) นักศกึษาจะจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธไ์ด ้เมื่อศกึษารายวชิาบงัคบั 12 หน่วยกติ โดย

ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และต้องท าวทิยานิพนธ์ซึ่งถอืว่ามคี่า 12 หน่วยกติ 
มคี่าระดบั S (ใชไ้ด)้ หรอื U (ใชไ้ม่ได)้   

 (2) นกัศกึษาตอ้งท าวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาไทย 
(3) หลงัจากจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธ์แลว้ นักศกึษาต้องเสนอเค้าโครงวทิยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการโครงการปรญิญาโท สาขาวชิาการแปลภาษาฝรัง่เศส - ไทย  เพือ่ใหค้ณบดี
คณะศลิปศาสตร ์แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ และกรรมการวทิยานิพนธ ์รวมไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศกึษา รวมทัง้สอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ และสอบ
วทิยานิพนธ ์
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
(สป.อว.) 

 5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ ์ 
(1) อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา
ของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 

 (2) นกัศกึษาจะสอบวทิยานิพนธไ์ดเ้มื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแลว้ 
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(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และการสอบวทิยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดบั S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

 5.6 การเตรียมการ 
5.6.1 มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์  เพื่อใหค้ าแนะน าในการท าวทิยานิพนธ์
แก่นกัศกึษา 
5.6.2 เนื้อหาวทิยานิพนธ ์ต้องเป็นหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแปลภาษาฝรัง่เศส – ไทย โดย
มรีายงานทีต่อ้งน าสง่ตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด 
5.6.3 นกัศกึษาจะตอ้งท าวทิยานิพนธภ์ายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ เพื่อท าหน้าที่แนะน าการ
เขยีนวทิยานิพนธส์ าหรบันกัศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ 

 5.7 กระบวนการประเมินผล 
1) การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์
กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั อาจารย์
ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกดงักล่าว ต้องมคีุณวุฒปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเท่า หรอื
เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิา
ที่สมัพนัธ์กนั และต้องมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่มใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบ
วทิยานิพนธด์ว้ยทุกครัง้ 
2) การสอบวทิยานิพนธ ์ 
กระท าโดยวธินี าเสนอในทีป่ระชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์
เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่งตัง้
กรรมการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีม่ี
เหตุจ าเป็น  
การด าเนินการสอบวทิยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าดว้ย
วทิยานิพนธฯ์ โดยคณะศลิปศาสตร ์จะตัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์อย่างน้อย 3 คน 
โดยตอ้งมผีูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และ
ประธานคณะกรรมการตอ้งไม่ใช่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอือาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์่วม โดยการสอบวทิยานิพนธท์ีจ่ะไดร้บัผลระดบั S ตอ้งไดม้ตเิป็นเอกฉนัท์
จากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
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3) การประเมนิความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
  1) กำหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษา
ฝรั่งเศส - ไทย ซึ่งมิใช่ผู้สอน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ดำเนินการทวนสอบ 
2) ดำเนินการทวนสอบโดยตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิ ชา 
(มคอ.3) การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และตรวจสอบการให้คะแนน
ข้อสอบ หรือผลงานของนักศึกษา รายงานการศึกษาค้นคว้า  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
 กำหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จโดยดำเนินการต่อไปนี้ 
 1) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2) สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 แผน ก แบบ ก 2 
1) ไดศ้กึษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม

ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกติ 
2) ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั

ก าหนด หรอื ศกึษาและสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2  
4) เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการ

ทีค่ณะแต่งตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้
5) ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ตามประกาศมหาวทิยาลยัว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ พ.ศ. 2559 
6) ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดร้บั
การตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

7)  ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
8) ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 
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ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแปล 

ภาษาฝรัง่เศส – ไทย ฉบบั พ.ศ.2558 กบั ฉบบั พ.ศ. 2563 
 

รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2558 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
ฝป.621 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การคน้ควา้วจิยั 
 
ฝป.622 ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อ เขีย น ภ าษ า
ฝรัง่เศส 
ฝป.631 ศิลปะการเขียนภาษาไทยส าหรบั
นกัแปล 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 

ฝ ป .6 21 ภ า ษ า ฝ รั ง่ เ ศ ส เพื่ อ ก า ร
คน้ควา้วจิยั 
ฝป.622 การวิเคราะห์ข้อ เขียนภาษ า
ฝรัง่เศส 
ฝป.631 ศลิปะการเขยีนภาษาไทยส าหรบั
นกัแปล 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

ฝป.641 ทฤษฎแีละหลกัวธิกีารแปล 
ฝป.651 การแปลฝรัง่เศส – ไทยทัว่ไป 
ฝป.665 การแปลฝรัง่เศส – ไทยดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ฝป.666 การแปลฝรัง่เศส – ไทยดา้น
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
ฝป.667 การแปลวรรณกรรมฝรัง่เศส – 
ไทย 
ฝป.675 การแปลสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์
และวทิยุ   
ฝป.676 การแปลองักฤษ (ภาษาทีส่าม) - 
ไทย 
ฝป.775 การแปลไทย – ฝรัง่เศส 
ฝป.776 การล่ามฝรัง่เศส – ไทยภายหลงัผู้
พดู 
ฝป.781 การวเิคราะหก์ารแปล 
ฝป.800 วทิยานิพนธ์   

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
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ฝป.641 ทฤษฎแีละหลกัวธิกีารแปล 
ฝป.651 การแปลฝรัง่เศส – ไทยทัว่ไป 
ฝป.665 การแปลฝรัง่เศส – ไทยดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ฝป.666 การแปลฝรัง่เศส – ไทยดา้น
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
ฝป.667 การแปลวรรณกรรมฝรัง่เศส – 
ไทย 
ฝป.675 การแปลสือ่ภาพยนตร ์โทรทศัน์
และวทิยุ   
ฝป.676 การแปลองักฤษ (ภาษาทีส่าม) - 
ไทย 
ฝป.775 การแปลไทย – ฝรัง่เศส 
ฝป.776 การล่ามฝรัง่เศส – ไทยภายหลงั
ผูพ้ดู 
ฝป.781 การวเิคราะหก์ารแปล 
ฝป.800 วทิยานิพนธ์ 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

12 
รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
ฝป.632 การอ่านวรรณกรรมเชงิวเิคราะห์ 3(3-0-9)   
  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้  
  ฝป.782 การบรรณาธกิารบทแปล 3(3-0-9) 

 


