มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาการแปลภาษาฝรังเศส
่
- ไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันตก
ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25440051100792
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
่
ภาษาอังกฤษ : Masterof Arts Program in French-Thai Translation
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย)
่
ชื่อย่อ ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย)
่
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Arts (French-Thai Translation)
ชื่อย่อ M.A. (French-Thai Translation)
3. วิ ชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาฝรังเศส
่
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
1
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ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
แปลภาษาฝรังเศส
่ –ไทย พ.ศ. 2558
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิ
่
ชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่
…………………….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักแปล
8.2 อาจารย์
8.3 บุคคลากรในองค์กรรัฐหรือเอกชน
8.4 บรรณาธิการสานักพิมพ์
8.5 บุคคลากรในองค์กรระหว่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตทีใ่ ช้ภาษาฝรังเศส
่
9. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
10. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒ นาที่ จ าเป็ นต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ประเทศไทย ประเทศฝรังเศส
่
ประชาคมยุโรป และกลุ่มประเทศผู้พูดภาษาฝรังเศส
่
มี
ความสัม พัน ธ์ท างด้า นเศรษฐกิจ และการเมือ งกัน มาเป็ น เวลานาน ประกอบกับ การ
ติด ต่ อ สื่อ สารแบบไร้ส ายท าให้ก ารค้น หาข่ าวสารข้อ มู ล จากทัว่ โลกกระท าได้ง่า ยขึ้น
นอกเหนื อ จากภาษาอั ง กฤษแล้ ว ภาษาฝรัง่ เศสยัง เป็ นหนึ่ ง ในภาษาส าคัญ ที่ ใ ช้
ติด ต่ อ สื่อ สารกัน ในโลกไร้ส ายแห่ ง นี้ วิท ยาการที่ เ ผยแพร่ ใ นภาษาฝรัง่ เศสจึง เป็ น
แหล่งข้อมูลความรูท้ น่ี ่าสนใจยิง่ ทาให้มคี วามจาเป็นต้องสร้างบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ภาษาฝรังเศส
่
มีความสามารถทางด้านการแปล การค้นคว้าข้อมูลและการวิเคราะห์วจิ ยั
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เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและบริษัทต่างชาติท่ีใช้ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการ
ติดต่อสือ่ สารและประสงค์จะใช้ขอ้ มูลจากสือ่ ออนไลน์ทเ่ี ผยแพร่เป็นภาษาฝรังเศส
่
นอกจากนี้ ประเทศฝรัง่ เศสยังมีบ ทบาทส าคัญ ด้านเศรษฐกิจในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย น
ดังนัน้ หลักสูต รด้านการแปลจึงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิ ด
โอกาสให้มกี ารติดต่อแลกเปลีย่ นเจรจาทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิม่ มากขึน้
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทย ประเทศฝรังเศส
่
และกลุ่ มประเทศผู้พูดภาษาฝรังเศส
่
มีการแลกเปลี่ย น
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกันมาอย่างต่อเนื่อง การแปลจึงช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของกันและกันดีขน้ึ
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ย วข้องกับพันธ
กิ จของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ห รือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม
ดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
่
พ.ศ.
2563 นี้ จึงได้มกี ารปรับปรุงรายวิชาให้ทนั สมัยและตอบสนองต่อความเปลี่ย นแปลงใน
แวดวงต่างๆของโลกในยุคปจั จุบนั
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นสถาบันทีม่ ุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ มีความโดด
ั หา
เด่นในการพัฒ นาองค์ความรู้ท่ี ครบถ้วนในทุ ก ศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการแก้ปญ
ให้กบั สังคม อีกทัง้ ส่งเสริม ให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็ นผู้นาและเสียสละ
เพื่อส่วนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ.2563จึงมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรูท้ ่คี รบถ้วนทางด้านการแปลภาษาฝรังเศส่
ั ญา
ไทย ปลู ก ฝ งั ให้นัก ศึก ษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีพ้ืนฐานทางป ญ
ความคิด และทัศนคติในการทาประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
12. ความสัม พัน ธ์ (ถ้ ามี ) กับ หลัก สู ต รอื่ น ที่ เปิ ดสอนในวิ ท ยาลัย /คณะ/ภาควิ ช าอื่ น (เช่ น
รายวิ ชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิ ทยาลัย/
คณะ/ภาควิ ชาอื่น)
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
่
เป็นการศึกษาใน
เชิงลึกทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การ
แปลให้ก ว้างขวางและลึก ซึ้ง อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาทัก ษะและเสริม สร้า ง
ศักยภาพของนักแปลไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการงานแปลและ
นัก แปลที่มคี ุ ณ ภาพของหน่ วยงานต่างๆทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน องค์การระหว่าง
ประเทศและสถานเอกอัครราชทูตทีใ่ ช้ภาษาฝรังเศส
่
ความสาคัญ
เพื่อเป็ นแหล่งพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นศาสตร์การแปล สร้างนักวิชาการ และผลิตนักแปลที่
เชีย่ วชาญด้านการแปลฝรังเศส-ไทย
่
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรูใ้ นการแปลอย่างลึกซึง้ ทัง้ ภาคทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิ มีความเชีย่ วชาญในการ
แปลเอกสารประเภทต่างๆ และสามารถทาหน้าทีล่ ่ามภายหลังผูพ้ ดู ได้
2) มีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
กระบวนการแปล
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์และ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทัง้ สามารถนาความรูแ้ ละทักษะไปใช้
เพือ่ ช่วยส่งเสริมการสือ่ สารระหว่างภาษา และเผยแพร่องค์ความรูต้ ่างๆ จากต่างประเทศ
ให้กบั สังคมไทย
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1)
เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ระดับ ปริญ ญาตรี โดยไม่ จ ากั ด สาขาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึง่ สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2)
มีความรูด้ า้ นภาษาไทยและภาษาฝรังเศสเป็
่
นอย่างดี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผล
สอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะศิลปศาสตร์
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
5
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2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิ ชาและทาวิ ทยานิ พนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ
21
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
รหัสวิ ชา
รายวิช าในหลัก สู ต รประกอบด้ ว ยอัก ษรย่ อ 2 ตั ว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมี
ความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ ฝป/ FT
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส
่ – ไทย
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
0
หมายถึง
วิชาในหมวดการค้นคว้าวิจยั
1
หมายถึง
วิชาในหมวดทัวไป
่
2
หมายถึง
วิชาในหมวดภาษา
3
หมายถึง
วิชาในหมวดทักษะพืน้ ฐานทางการแปล
4
หมายถึง
วิชาในหมวดทฤษฎีการแปล
5
หมายถึง
วิชาในหมวดทักษะการแปลทัวไป
่
6
หมายถึง
วิชาในหมวดทักษะการแปลเฉพาะด้าน
7
หมายถึง
วิชาในหมวดทักษะพิเศษในการแปล
6
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8
หมายถึง
วิชาในหมวดวิเคราะห์การแปล
เลขหลักร้อย
เลข 5
หมายถึง วิชาพืน้ ฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

รหัสวิ ชา
ฝป.621
FT 621
ฝป.622
FT 622
ฝป.631
FT 631
ฝป.641
FT 641
ฝป.651
FT 651
ฝป.781
FT 781
ฝป.782
FT 782

3.1.3.1 วิ ชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทัง้ 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ การค้นคว้าวิจยั
3 (3-0-9)
French for Research
การวิเคราะห์ขอ้ เขียนภาษาฝรังเศส
่
3 (3-0-9)
Analysis of French Texts
ศิลปะการเขียนภาษาไทยสาหรับนักแปล
3 (3-0-9)
Art of Thai Writing for Translators
ทฤษฎีและหลักวิธกี ารแปล
3 (3-0-9)
Theory and Methodology of Translation
การแปลฝรังเศส
่ - ไทยทัวไป
่
3 (3-0-9)
General French - Thai Translation
การวิเคราะห์การแปล
3 (3-0-9)
Translation Analysis
การบรรณาธิการบทแปล
3 (3-0-9)
Translation Editing

3.1.3.2 วิ ชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา จากหมวดทักษะพิเศษในการ
แปลและต้องเลือกอีก 2 วิชาจากหมวดทักษะการแปลเฉพาะด้าน (หรือเลือกรายวิชาจากหลักสูตร
ปริญ ญาโทภาคปกติส าขาวิชาอื่น ในคณะศิล ปศาสตร์ ทัง้ นี้ นักศึกษาต้อ งได้รบั อนุ ม ัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทีต่ นเองสังกัด)
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ฝป.665
FT665
ฝป.666
FT666
ฝป.667
FT 667

3.1.3.2.1 หมวดวิ ชาทักษะพิ เศษในการแปล
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
การแปลสือ่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ
3 (3-0-9)
Movie, Television and Radio Script Translation
การแปลอังกฤษ (ภาษาทีส่ าม) - ไทย
3 (3-0-9)
English (Third language) - Thai Translation
การแปลไทย - ฝรังเศส
่
3 (3-0-9)
Thai-French Translation
การล่ามฝรังเศส
่ - ไทยภายหลังผูพ้ ดู
3 (3-0-9)
Consecutive French - Thai Interpretation
3.1.3.2.2 หมวดวิ ชาทักษะการแปลเฉพาะด้าน
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บ รรยาย-ป ฏิ บั ติ -ศึ ก ษ าด้ ว ย
ตนเอง)
การแปลฝรังเศส
่ - ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
French - Thai Translation in Science and Technology
การแปลฝรังเศส
่ - ไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 (3-0-9)
French - Thai Translation in Social Sciences and Humanities
การแปลวรรณกรรมฝรังเศส
่ - ไทย
3 (3-0-9)
French -Thai Literary Translation

รหัสวิ ชา
ฝป. 800
FT800

3.1.3.3 วิ ทยานิ พนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
ชื่อวิ ชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

รหัสวิ ชา
ฝป.675
FT675
ฝป.676
FT676
ฝป.775
FT775
ฝป.776
FT776
รหัสวิ ชา

หน่ วยกิ ต
12
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ฝป.621 ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ การค้นคว้าวิจยั
ฝป.622 การวิเคราะห์ขอ้ เขียนภาษาฝรังเศส
่
3
ฝป.651 การแปลฝรังเศส-ไทยทั
่
วไป
่
ฝป.631 ศิลปะการเขียนภาษาไทยสาหรับนักแปล 3 วิชาเลือกจากหมวดทักษะการแปลเฉพาะด้าน
ฝป.641 ทฤษฎีและหลักวิธกี ารแปล
3 วิชาเลือกจากหมวดทักษะพิเศษในการแปล
วิชาเลือกจากหมวดทักษะพิเศษในการแปล
3
3
รวม

12 หน่ วยกิ ต

รวม

3
3
3

12 หน่ วยกิ ต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ฝป.781 การวิเคราะห์การแปล
ฝป.782 การบรรณาธิการบทแปล
3
วิชาเลือกจากหมวดทักษะการแปลเฉพาะด้าน
รวม

9 หน่ วยกิ ต

3

ภาคเรียนที่ 2
ฝป.800 วิทยานิพนธ์

12

3
รวม

12 หน่ วยกิ ต

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
วิ ชาบังคับ
ฝป.621 ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ การค้นคว้าวิจยั

3 (3-0-9)

FT621 French for Research
การอ่านเอกสารวิชาการ ผลงานวิจยั ทีค่ ดั จากแหล่งต่างๆ การวิจารณ์และอภิปรายเนื้อหาใน
เอกสาร การเขียนและนาเสนองานวิชาการ การฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรังเศสในเชิ
่
งบูรณาการ
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 การวิเคราะห์ขอ้ เขียนภาษาฝรังเศส
่

3 (3-0-9)

FT622 Analysis of French Texts
การอ่านข้อ เขียนภาษาฝรังเศสประเภทต่
่
างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์กระบวนความคิดที่ส่อื ใน
ข้อ เขียนนัน้ ๆ การล าดับประเด็น หลัก ประเด็น รอง การเชื่อ มโยงความคิด ความหมายแฝงการ
วิเคราะห์ลลี าการเขียน การสรุปประเด็นสาคัญของข้อเขียนและเขียนย่อความเป็ นภาษาฝรังเศส
่
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 ศิลปะการเขียนภาษาไทยสาหรับนักแปล

3 (3-0-9)

FT631 Art of Thai Writing for Translators
การเขียนถ่ายทอดความคิดของตนเองและของผูอ้ ่นื เป็ นภาษาไทยการย่อความ การอธิบาย
ความ การเขียนเรียงความและบทความ วิธกี ารเลือกใช้คา สานวน และรูปประโยค การจัดลาดับและ
เชื่อมโยงความคิด การขยายความในแต่ละประเด็น และการใช้ภาษาในลีลาต่างๆ
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 ทฤษฎีและหลักวิธกี ารแปล

3 (3-0-9)

FT641 Theory and Methodology of Translation
วิวฒ
ั นาการทฤษฎีด้านการแปล โดยเน้นทฤษฎีการแปลแบบยึดความหมาย ขัน้ ตอนต่างๆ
ของการแปล การทาความเข้าใจต้นฉบับ การผละออกจากภาษาต้นฉบับ การถ่ายทอดความหมาย
เป็ นภาษาเป้าหมาย การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหาและลีลาการเขียน และคุณสมบัตอิ นั พึง
ประสงค์ของนักแปล
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 การแปลฝรังเศส
่ - ไทยทัวไป
่

3 (3-0-9)

FT651 General French - Thai Translation
การแปลข้อ เขียนที่มีเนื้อ หาสาระทัวไปจากภาษาฝรั
่
งเศสเป็
่
นภาษาไทย โดยเน้ นวิธี การ
กาหนดหน่ วยแปล การท าความเข้าใจหน่ ว ยแปล การผละออกจากภาษาต้นฉบับ การถ่ายทอด
ความหมายอย่างเที่ยงตรงครบถ้วน การรักษาลีลาการเขียนในต้นฉบับ และการใช้ภาษาไทยอย่าง
เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ
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 การวิเคราะห์การแปล

3 (3-0-9)

FT781 Translation Analysis
การวิเคราะห์วธิ กี ารปริวรรตต้นฉบับเป็ นบทแปล ลักษณะเฉพาะของต้นฉบับที่มผี ลต่อการ
แปล ขัน้ ตอนการนาเสนอความคิด วิธีการสื่อ ความหมาย การค้นคว้าหาความรู้เสริม กลวิธีการ
ประพันธ์และการใช้วรรณศิลป์ในงานวรรณกรรม การใช้ภาษาเทคนิคในงานเขียนเฉพาะด้าน การ
วิเคราะห์การแปลในขัน้ ตอนต่างๆ ตามหลักทฤษฎี
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 การบรรณาธิการบทแปล

3 (3-0-9)

FT782 Translation Editing
หน้าที่ คุณสมบัติ และจริยธรรมของบรรณาธิการบทแปล การแก้ไขข้อผิดพลาดในบทแปล
ประเภทต่าง ๆ
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Responsibilities, qualifications and moral for translation editors. E rror corrections
and editing for different types of translation.

วิ ชาเลือก
หมวดทักษะพิ เศษในการแปล
ฝป.675 การแปลสือ่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ

3 (3-0-9)

FT675 Movie, Television and Radio Script Translation
การแปลบทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ และบทวิทยุ ทัง้ ที่เป็ นบทบรรยาย และบทพากย์ โดย
เน้นศึกษากระบวนการเฉพาะสาหรับการแปลแบบรักษาปริมาณภาษาในต้น ฉบับและเทคนิคการ
แปลทีส่ อดคล้องกับทฤษฎี ตลอดจนเงือ่ นไขพิเศษต่างๆ
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 การแปลอังกฤษ (ภาษาทีส่ าม) - ไทย

3 (3-0-9)

FT676 English (Third language) - Thai Translation
การแปลข้อเขียนที่มเี นื้อหาสาระทัวไปจากภาษาอั
่
งกฤษในฐานะภาษาทีส่ ามเป็ นภาษาไทย
โดยเน้นวิธีการกาหนดหน่ วยแปล การทาความเข้าใจหน่ วยแปล การผละออกจากภาษาต้ นฉบับ
การถ่ ายทอดความหมายอย่างเที่ยงตรงครบถ้วน การรักษาลีลาการเขียนในต้นฉบับ และการใช้
ภาษาไทยอย่างธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ
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 - ฝรังเศส
่

3 (3-0-9)

FT775 Thai - French Translation
กระบวนการเฉพาะส าหรับ การแปลข้อ เขีย นจากภาษาไทยเป็ น ภาษาฝรัง่ เศส โดยวิธี
ร่วมงานกับเจ้าของภาษา การอธิบายเนื้อหาและลีลาการเขียนในต้นฉบับให้ผู้ร่วมแปลชาวฝรังเศส
่
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและลีลาภาษาในบทแปลที่ผู้ร่วมแปล
เสนอ การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และการขัดเกลาในขัน้ สุดท้ายร่วมกัน
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 การล่ามฝรังเศส
่ - ไทยภายหลังผูพ้ ดู

3 (3-0-9)

FT776 Consecutive French - Thai Interpretation
การถ่ายทอดสารจากภาษาฝรังเศสเป็
่
นภาษาไทย โดยถ่ายทอดทีละประเด็นทีผ่ พู้ ูดกล่าวจบ
ในแต่ละช่ว ง การเขียนแผนผังและการจาเนื้อ หา การจดบันทึกรายละเอียดปลี กย่อ ย ตัวเลข ชื่อ
เฉพาะ ศัพท์เทคนิค การถ่ายทอดเนื้อหาและลีลาภาษาอย่างถูกต้องครบถ้วน การใช้น้ าเสียง จังหวะ
และการสังเกตปฏิกริ ยิ าของผูฟ้ งั รวมทัง้ การเตรียมตัวก่อนปฏิบตั หิ น้าที่
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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หมวดทักษะการแปลเฉพาะด้าน
ฝป.665 การแปลฝรังเศส
่ - ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 (3-0-9)

FT665 French - Thai Translation in Science and Technology
การแปลข้อเขียนเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากภาษาฝรังเศสเป็
่
นภาษาไทย
โดยเน้นความสาคัญของการหาแหล่งข้อมูล การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ และการจัดทาคลังศัพท์เฉพาะ
ด้าน
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 การแปลฝรังเศส
่ - ไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3 (3-0-9)

FT666 French - Thai Translation in Social Sciences and Humanities
การแปลข้อเขียนเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากภาษาฝรังเศสเป็
่
นภาษาไทย
โดยเน้นความสาคัญของการหาแหล่งข้อมูล การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ และการจัดทาคลังศัพท์เฉพาะ
ด้าน
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 การแปลวรรณกรรมฝรังเศส
่ - ไทย

3 (3-0-9)

FT667 French - Thai Literary Translation
การแปลงานวรรณกรรมประเภทต่ างๆ จากภาษาฝรังเศสเป็
่
น ภาษาไทย โดยเน้ น การ
วิเคราะห์ค วามคิดของผู้แ ต่ง กลวิธีการประพันธ์และลีล าการเขี ยน การใช้ว รรณศิลป์ ในต้นฉบับ
รวมถึงการถ่ายทอดเป็ นภาษาไทยโดยคงเนื้อหาและอรรถรสของวรรณกรรมต้นฉบับไว้ในบทแปล
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.

วิ ทยานิ พนธ์

12 หน่วยกิต

ฝป.800 วิทยานิพนธ์
FT800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั ในหัวข้อหนึ่งหัวข้อใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการแปล
หรือ ศาสตร์ก ารแปลในเชิงทฤษฎี หรือ เลือ กสร้างสรรค์ บ ทแปลจากต้น ฉบับ ภาษาฝรังเศสเป็
่
น
ภาษาไทย และวิเคราะห์บทแปลตามหลักทฤษฎี และประเภทของงานแปล โดยการทาวิทยานิพนธ์
ต้องค านึงถึงจริยธรรมในการทาวิจยั ในการนาเสนอวิทยานิพนธ์ และในการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ
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.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิ บตั ิ ) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิ ทยานิ พนธ์
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
สามารถสร้างโครงการวิจยั และดาเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
่
เขียนรายงานวิจยั และนาเสนอวิท ยานิ พนธ์ โดยยึดหลัก
จริยธรรมทัง้ ในการทาวิจยั และในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจยั
2) นักศึกษาได้รบั และได้เสนอความรูใ้ หม่ในสาขาวิชาการแปลฝรังเศส
่
- ไทย
3) นักศึกษาสามารถเขียนและนาเสนอรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่อย่างมีจริยธรรมในการ
ทาวิจยั และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิ ทยานิ พนธ์
5.5.1 การทาวิ ทยานิ พนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต โดย
ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และต้องทาวิทยานิพนธ์ซ่ึงถือว่ามีค่า 12 หน่วยกิต
มีค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้)
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส
่ - ไทย เพือ่ ให้คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทัง้ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบ
วิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สป.อว.)
5.5.2 การสอบวิ ทยานิ พนธ์
(1) อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
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(3) การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คับ ของมหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพ นธ์ท่ีจะได้ผ ลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์
แก่นกั ศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับการแปลภาษาฝรังเศส
่
– ไทย โดย
มีรายงานทีต่ อ้ งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
5.6.3 นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อทาหน้าที่แนะนาการ
เขียนวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
5.7 กระบวนการประเมิ นผล
1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กระท าโดยวิธีก ารน าเสนอในที่ป ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยอาจารย์ผู้ส อบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน อาจารย์
ประจาและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลัก และอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่ ว ม อาจเป็ น
กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ แต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ประธานกรร มการและต้ อ งเข้ า สอบ
วิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครัง้
2) การสอบวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธนี าเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็ น กรรมการชุ ด เดีย วกัน กับ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่งการแต่ งตัง้
กรรมการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้เฉพาะกรณีทม่ี ี
เหตุจาเป็น
การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
วิทยานิพนธ์ฯ โดยคณะศิลปศาสตร์ จะตัง้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 3 คน
โดยต้องมีผทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และ
ประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ทจ่ี ะได้รบั ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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3) การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผล ให้ เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) กำหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชา จำนวนไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษา
ฝรั่งเศส - ไทย ซึ่งมิใช่ผู้สอน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ดำเนินการทวนสอบ
2) ดำเนิ น การทวนสอบโดยตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิ ช า
(มคอ.3) การรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิช า (มคอ.5) และตรวจสอบการให้ ค ะแนน
ข้อสอบ หรือผลงานของนักศึกษา รายงานการศึกษาค้นคว้า
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กำหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จโดยดำเนินการต่อไปนี้
1) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2) สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 2
1) ได้ศกึ ษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัย
กาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ทีค่ ณะแต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
5) ต้อ งได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และน าส่งวิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ
สมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559
6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่าง
น้ อ ยได้ร ับ การยอมรับ ให้ ตีพ ิม พ์ ใ นวารสารระดับ ชาติห รือ นานาชาติท่ีมีคุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั
การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
7) ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
8) ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
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มคอ.2

ตารางเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการแปล
ภาษาฝรังเศส
่
– ไทย ฉบับ พ.ศ.2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563
รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ.2558
รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2563
รายวิ ชาที่เทียบได้
รายวิ ชาที่เทียบได้
ฝป.621 ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ การค้นคว้าวิจยั
3(3-0-9) ฝ ป .6 21 ภ า ษ า ฝ รั ง่ เศ ส เพื่ อ ก า ร
ค้นคว้าวิจยั
ฝป.622 ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ เขี ย น ภ าษ า 3(3-0-9) ฝป.622 การวิ เ คราะห์ ข้ อ เขี ย นภ าษ า
ฝรังเศส
่
ฝรังเศส
่
ฝป.631 ศิลปะการเขียนภาษาไทยส าหรับ 3(3-0-9) ฝป.631 ศิลปะการเขียนภาษาไทยสาหรับ
นักแปล
นักแปล
ฝป.641 ทฤษฎีและหลักวิธกี ารแปล
3(3-0-9) ฝป.641 ทฤษฎีและหลักวิธกี ารแปล
ฝป.651 การแปลฝรังเศส
่ – ไทยทัวไป
่
3(3-0-9) ฝป.651 การแปลฝรังเศส
่ – ไทยทัวไป
่
ฝป.665 การแปลฝรังเศส
่ – ไทยด้าน
3(3-0-9) ฝป.665 การแปลฝรังเศส
่ – ไทยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝป.666 การแปลฝรังเศส
่ – ไทยด้าน
3(3-0-9) ฝป.666 การแปลฝรังเศส
่ – ไทยด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฝป.667 การแปลวรรณ กรรมฝรัง่ เศส – 3(3-0-9) ฝป.667 การแปลวรรณกรรมฝรังเศส
่ –
ไทย
ไทย
ฝป.675 การแปลสื่อ ภาพยนตร์ โทรทัศ น์ 3(3-0-9) ฝป.675 การแปลสือ่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์
และวิทยุ
และวิทยุ
ฝป.676 การแปลอังกฤษ (ภาษาทีส่ าม) 3(3-0-9) ฝป.676 การแปลอังกฤษ (ภาษาทีส่ าม) ไทย
ไทย
ฝป.775 การแปลไทย – ฝรังเศส
่
3(3-0-9) ฝป.775 การแปลไทย – ฝรังเศส
่
ฝป.776 การล่ามฝรังเศส
่ – ไทยภายหลังผู้ 3(3-0-9) ฝป.776 การล่ามฝรังเศส
่ – ไทยภายหลัง
พูด
ผูพ้ ดู
ฝป.781 การวิเคราะห์การแปล
3(3-0-9) ฝป.781 การวิเคราะห์การแปล
ฝป.800 วิทยานิพนธ์
12
ฝป.800 วิทยานิพนธ์
รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
ฝป.632 การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์
3(3-0-9)
รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
ฝป.782 การบรรณาธิการบทแปล

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)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
12

3(3-0-9)
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