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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

Bachelor of Arts Program in French 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    :       ศลิปศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0304 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

                                                สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส                      

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in French 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (French) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.A. (French) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ     
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5.3 ภาษาที่ใช ้

      ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย  

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสติไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

              ครั้งที่ 9/ 2559 วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

ครั้งที ่6/ 2560 วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน  

ครั้งที่ 123 (7/ 2560)  

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

ครั้งที่ 5/ 2560 วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 เจ้าหนา้ทีใ่นสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

8.2 นักวิเทศสัมพันธ์ในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

 8.3 เลขานุการและเจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคลของทุกหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.4 บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน  

8.5 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใชภ้าษาฝร่ังเศสในบริษัทน าเข้าและส่งออกสินค้า 

 8.6 พนักงานประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
8.7 นักเขียน  นักวิชาการ และนักแปล 
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        8.8 บุคลากรทางการศกึษาครู อาจารย์ (ต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม 

หลังส าเร็จการศกึษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 

 

 



4 

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพยค์ง 

 

 

 

 

 

 

 31012022XXXXX 

 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. 

 
 

Diplôme d’études 

approfondies 
 

Maîtrise 

 
 

Diplôme de 

professeur 
 

ศศ.บ. 

Sciences du langage, 

Didactique et Sémiotique 
 

Didactique des langues et 

des Cultures 
 

Lettres modernes : 

Littératures 
 

Français à l’étranger 

 
 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université de Franche- Comté, France 

 
 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

Université de Franche-Comté, France 

 
 

Université de Besançon, France 

 
 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2537 

 
 

2532 

 
 

2521 

 
 

2520 

 
 

2515 

2 นางสุกัญญา นันทศลิป์ 37401004XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D 

 
 

Diplôme d’études 

approfondies 
 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

การสอนภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2543 

 
 

2540 

 
 

2529 

2521 

3 นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ ์ 18399001XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2558 

2553 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นางสาวยุวเรศ เลาหพรรค 11012000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2554 

2551 

5 นางสาวแสงเดอืน กาศลังกา 15499000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 

2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

      ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่าง

ประเทศของกลุ่มที่ใช้ภาษาฝร่ังเศส จึงนับได้ว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่ว

โลกทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการทูต ด้านเศรษฐกิจ และการกีฬาระดับนานาชาติ  

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ นโยบาย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ 

“Thailand 4.0” (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่เน้นการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันในประชาคมโลกภายใต้

โลกไร้พรหมแดน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จ ะ

เป็นตัวขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จริงตามแผน คือ การพัฒนาก าลังคนและคุณภาพ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก มีกลุ่มธุรกิจจากประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศในกลุ่มที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนการค้าในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งด้านธุรกิจ 

ภาคสินค้าและบริการในระดับสูง ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญของฝมีือแรงงานไทย

ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเอื้อต่อการเป็ นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนจนติดอันดับต้นๆของโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวการผลิตบัณฑติสาขาวิชา

ภาษาฝรั่งเศสที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสจะช่วยให้กิจการด้านธุรกิจการค้าและการ

บริการต่างๆ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งใน

อนาคต 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดนซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม องค์ความรู้

ด้านต่างๆ และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝรั่งเศส จะช่วยให้บุคคล

รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงองค์

ความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ท าให้เข้าใจและประเมินองค์ความรู้เหล่านั้นได้อย่างรอบด้าน 

ตลอดจนจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การรู้จักด ารงตนอยู่ใน

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

        จากข้อ 11.1 และ 11.2 จะเห็นได้ว่าภาษาฝรั่งเศสมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศและช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่องค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ

ศิลปศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยมีรายวิชาในบริบททาง

วิชาการและวชิาชีพที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษา ฝกึฝนทักษะขบวนการ

คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม รวมทั้งความตระหนักในคุณค่าทาง

วรรณศิลป์  ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงแหล่งความรู้

ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างตอ่เนื่อง 

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       12.2.1 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

                  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหม ่

แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่น โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 

ภูมิภาค ประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่ม

สังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก

ระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการคิด

วิเคราะห์สังเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ 

และมีความสุข โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกั บการพัฒนา

มาตรฐานทางวิชาการ ดังนั้นการจัดการศึกษา จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน 
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ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันต่อองค์ความรู้วิชาการ และ

วิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ ด้วย 

(2) ด้านการวจิัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว  โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท จะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ

ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่นภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการลงทุน และการท างานร่วมกับภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการบางประเภท 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินงานจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและ

การยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

สังคมประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมของสังคมไทย 

อันเป็นรากฐานของการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศกึษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่อง

แท้ เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคมของประเทศ 

      12.2.1.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคมและ

ประเทศ โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส 
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และศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีพื้นฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าองค์ความรู้

ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองตอ่ไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑติที่มคีวามรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถสื่อสาร

ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

(2) ด้านการวจิัย 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิ จัยขั้นพื้นฐาน

ได้ สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นเครื่องมือหลัก และน าความรู้ไป

ประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพหลังจากส าเร็จการศกึษา หรอืเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้ 

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษาและ

การใช้ภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติได้ 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสันตสิุข  

 

พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ มีพันธกิจ 5 ข้อ ดังนี้ 

(1) สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคมและ

ประเทศโดยยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมีความสุข 

(2) ส่งเสริมการท าวิจัยการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

(3) เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม และการจัด

การศกึษาต่อเนื่องต่อความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นและการท างานขององค์กรต่างๆ 

(4) ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน 

(5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
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         12.2.1.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ตอบสนองพันธกิจของคณะ

ศิลปศาสตร์  ในการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส กอร์ปด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเจ้าของภาษา มีพื้นฐานความรู้ด้านการ

วิจัย สามารถน าองคค์วามรูไ้ปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองตอ่ไปได้ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ถึงพร้อมด้วย

คุณธรรมและจริยธรรม 

(2) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิชาการ

ภาษาฝร่ังเศส เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหมต่่อไปในอนาคต 

(3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษา

ฝรั่งเศส มีความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมฝรั่งเศส รวมทั้งทักษะด้านวิชาชีพ และสามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ และสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นให้เป็นที่รู้จัก โดยการบูรณาการกับ

รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพ เช่น ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจ เป็นต้น 

(5) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มศีักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต 

001101   การใชภ้าษาไทย               3(2-2-5)  

    Usage of Thai Language 

001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     3(2-2-5) 

    Ready English  

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

        002201  พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 
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 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

 003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

 003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

 004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146201   ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา   3(3-0-6) 

    English for Phayao Studies 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น จ านวน 18 หน่วยกิต 

145103   ภาษาฝร่ังเศส 1     3(2-2-5) 

French I 

145104   ภาษาฝร่ังเศส 2     3(2-2-5)  

French II 

145111   การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I 

145112   การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-2-5) 

French Listening and Speaking II 

145221   การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 

145222   การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-2-5) 

French Reading and Writing II 
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 145101         ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

          French for communication I 

145102   ภาษาฝร่ังเศสเพ ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

    French for communication II 

145363  ภาษาฝร่ังเศสด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1 3(2-2-5)  

French in Science and Technology                                                       

145364  ภาษาฝร่ังเศสด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 3(2-2-5) 

    French in Science and Technology II 

145365  ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ 1 3(2-2-5) 

   French in Law and International Affairs I 

145366  ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ 2 3(2-2-5) 

French in Law and International Affairs II 

 

13.4 การบรหิารจัดการ 

 13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนด

นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน  
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  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

เฉพาะสาขา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) แต่งตั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่

ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียน

การสอน และการประเมนิผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุมก ากับติดตามการ

ด าเนนิงาน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส ตระหนักคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด ารงคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มุ่งให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ภาษา

ฝรั่งเศสเข้ากับองค์ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจฝรั่งเศส โดยเน้นการพัฒนาทักษะภาษา

ฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้กับการ

ประกอบวิชาชีพในอนาคต อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในธุรกิจการค้าและการบริการ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญภาษาฝรั่งเศสจะส่งผลให้

ประเทศสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจ การค้าและการบริการในระดับนานาชาติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสประกอบด้วยกลุ่มองค์ความรู้ 3 กลุ่ม และทักษะ

สนับสนุน 3 ทักษะ 

กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 

1. องค์ความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การวิเคราะห์โครงสร้างและ

องค์ประกอบต่างๆ ของภาษา เพื่อน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการสื่อสาร 

2. องค์ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม และอารยธรรมฝรั่งเศสได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

วรรณคดีฝร่ังเศส เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า

ทางจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ และเพื่อก่อใหเ้กิดความตระหนักในคุณค่าทางศลิปะและวัฒนธรรม 

3. องค์ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ภาษา

ฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ เป็น

ต้น เพื่อน าองค์ความรูไ้ปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ 

 

ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 

1. ทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลได้

อย่างเหมาะสม ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ โดยสามารถวิเคราะห์ 

สังเคราะหข์้อมูลและน ามาวิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อการอภิปรายหรอืการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

3. ทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถน าความรู้ด้านวิชาการไปประยุกต์ได้จริง 

ตลอดจนสามารถอยู่รว่มกับผู้อืน่ได้อย่างเป็นสุข 
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นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คือ มุ่งพัฒนานิสิตให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมุ่ง

พัฒนาทักษะด้านสุนทรียะและความงามแหง่ศิลปะ 

ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จึงมีส่วนส าคัญในการสร้าง

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าของ

ศลิปวัฒนธรรม  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มุ่งผลติบัณฑิตให้มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

      1.3.1 มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 

 1.3.2 มีองค์ความรู้ดา้นการวิจัยเบือ้งต้นอันจะน าไปสู่การศกึษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึน้ต่อไป 

1.3.3 รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มีวจิารณญาณในการวิพากษ์วิจารณ์และเป็นผูใ้ฝรู่้อยู่เสมอ 

1.3.4 สามารถน าองค์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและศึกษา

ตอ่ในระดับที่สูงขึน้ 

1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  

 

2. แผนการปรับปรุง 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดแผนการพัฒนาและ /

หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ตัวบ่งชี้และหลักฐาน โดยมีระยะเวลาใน

การด าเนินการแล้วเสร็จหลังจากครบรอบของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 

2560 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ ในปีการศึกษา 2564 การพัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในไม่

เกินปีการศกึษา 2565 ดังตอ่ไปนี้ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรเรื่อง

ต่างๆของ สกอ. ถ้า สกอ. ท าการ

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 

1. ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  

1. เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวาม

ทันสมัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิตหรือ

ตลาดแรงงาน 

1. ส ารวจภาวะการมงีานท าของ

บัณฑติ  

 

2. ส ารวจความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต  

  

3. ส ารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่นิสติไปฝกึงาน 

 

4. ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑติ

ที่มตี่อหลักสูตร  

 

1. เอกสารหลักสูตรปรับปรุง  

 

2. ผลส ารวจภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิต (บัณฑติได้งาน

ท าในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสและได้

เงินเดอืนตามเกณฑข์อง กพ.)  

  

3. ผลส ารวจความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑติ และผลส ารวจความ

คิดเห็นของสถานประกอบการ

ที่นสิิตไปฝกึงาน 

4. ผลส ารวจความคิดเหน็ของ

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตรที่ได้

ศกึษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น   เดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม 

      ภาคการศกึษาปลาย  เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      1 ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผดิทางความ

ประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5 คุณสมบัติทั่วไป 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 

      2.3.1 นิสิตช้ันปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าใหป้ระสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสร่วมกับนิสิต

ที่มพีืน้ฐานความรูภ้าษาฝร่ังเศส  
       2.3.2 นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นนิสิตต้องท างานควบคู่กับการเรียน ส่งผลให้นิสิตไม่

สามารถทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดโครงการ Pre-University เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษา

ฝร่ังเศสให้แก่นิสติช้ันปีที่ 1 ก่อนเริ่มต้นภาคการศกึษาที่ 1  

   2.4.2 โครงการคลินิกภาษาฝรั่งเศส ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ าทุกช้ันปี ในระหว่างภาค

การศึกษาที่ 1 และโครงการคลินิกภาษาของฝ่ายวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียน

ต่ า ก่อนการสอบปลายภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

    2.4.3 โครงการวิชาการต่างๆ ได้แก่ โครงการสอนเสริมภาษาฝรั่งเศส โครงการพี่ติวน้อง เป็นต้น 

    2.4.4 ส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แนะน าให้นสิิตขอทุนการศกึษาจากมหาวทิยาลัย 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชัน้ปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 2  30 30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 3   30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา    30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

1,930,800 

630,000 

 

2,065,800 

630,000 

 

2,200,800 

630,000 

 

2,335,800 

630,000 

 

2,470,800 

630,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

4. งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

5. ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

รวมรายจ่าย 3,300,800 3,435,800 3,570,800 3,705,800 3,840,800 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2553 

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี ้

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 

 1.1 กลุม่วิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ - 21 30 

 1.2 กลุม่วิชาศึกษาทั่วไปเลือก - 9 - 

หมวดวิชาเฉพาะ 72 90 90 

 2.1 กลุม่วิชาแกน - 6 6 

 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ - 45 42 

 2.3 กลุม่วิชาเอกเลือก - 15 18 

 2.4 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะ - - - 

 2.5 กลุม่วิชาโท - 18 18 

 2.6 กลุม่วิชาการศึกษาอสิระ/ 

การฝึกงาน/สหกจิศึกษา 
- 6 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไมน่้อยกวา่ 120 126 126 

3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ      จ านวน  30 หน่วยกิต 

      001101   การใชภ้าษาไทย    3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

 001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204         ภาษาอังกฤษก้าวหนา้    3(2-2-5) 

    Step UP English 
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 002201  พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

 003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Health and Environment Management 

004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

                                Socialized Personality 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน            ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 146201          ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา      3(3-0-6) 

  English for Phayao Studies 

          145398  ระเบียบวิธีวิจัย               3(3-0-6) 

    Research Methodology  

2.2 กลุ่มวิชาเอก    จ านวน  60  หน่วยกิต 

      2.2.1 วิชาเอกบังคับ   จ านวน  42 หน่วยกิต 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1     3(2-2-5) 

French I 

145104   ภาษาฝร่ังเศส 2     3(2-2-5) 

    French II 

145111  การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1     3(2-2-5)  

 French Listening and Speaking I 

145112   การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2     3(2-2-5) 

    French Listening and Speaking II 

145141   สัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส   3(2-2-5) 

French Phonetics 

145201   ภาษาฝร่ังเศส 3     3(2-2-5) 

French III 



22 

145202   ภาษาฝร่ังเศส 4     3(2-2-5) 

French IV 

145221   การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส1  3(2-2-5) 

                 French Reading and Writing I 

145222   การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 

145241   ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบือ้งต้น        3(3-0-6) 

Introduction to French Linguistic 

145251  อารยธรรมฝร่ังเศส    3(3-0-6) 

French Civilization 

145301   ภาษาฝร่ังเศส 5     3(2-2-5) 

French V 

145331    วรรณคดีฝรั่งเศสเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

Introduction to French Literature 

145371       การแปลภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น    3(2-2-5) 

Introduction to French Translation 

  

 

 

      2.2.2 วิชาเอกเลือก   จ านวน  18 หน่วยกิต 

145311   การสนทนาภาษาฝร่ังเศสและการอภปิราย  3(2-2-5) 

   French Conversation and Discussion 

145321   การอ่านสื่อสิง่พิมพ์ภาษาฝรั่งเศส   3(2-2-5) 

French Printed Media Reading 

145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมยั   3(3-0-6) 

Contemporary French Literature 

145341   การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

Teaching French as a Foreign Language  

145361   ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม         3(2-2-5) 

    French for Hotel  

145362  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

French for Tourism      

145421   การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
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French for Academic Writing 

145441   การวิเคราะหข์้อผิดในการใชภ้าษาฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

Error Analysis in French Usage 

145461   ภาษาฝร่ังเศสส าหรับงานมัคคุเทศก์  3(2-2-5)  

French for Tourist Guides 

145462  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจ    3(2-2-5) 

French for Business 

145463  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน 3(2-2-5) 

  French for Airline Personnel 

145471  การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย   3(2-2-5) 

French – Thai Translation 

 

      2.2.3 กลุ่มวิชาโท     จ านวน  18 หน่วยกิต 

     ให้นิสติเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

กลุ่มวิชาภาษาจีน  

 142111   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

    Chinese for Communication I 

 142112   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5)  

    Chinese for Communication II 

142121   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking Development I 

 142122   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking Development II 

  142213   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3   3(2-2-5) 

    Chinese for Communication III 

 142231   การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

    Chinese Reading and Writing Development I 

 

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 143371          ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 1    3(2-2-5) 

               Basic Japanese 1  

 143372            การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1   3(2-2-5) 

                              Japanese Conversation I 
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 143373            ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 2    3(2-2-5) 

              Basic Japanese 2 

 143374           การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2   3(2-2-5) 

    Japanese Conversation 2 

         143471   ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 3    3(2-2-5) 

          Basic Japanese 3 

        143472   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 

           Japanese Conversation 3 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 144113   ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 

    Effective Communication Skills 

 144114   การพูด      3(2-2-5) 

    Speaking  

 144130   วรรณคดเีอกของไทย    3(3-0-6) 

    Masterpieces of Thai Literature 

  

 144210      การเขียนเชงิวิชาการ           3(2-2-5) 

   Academic Writing 

144211   การอา่นเชงิวิเคราะห ์    3(2-2-5) 

    Critical Reading 

144221      ไวยากรณ์ไทย     3(3-0-6) 

              Grammar in Thai Language 

  

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคดิ 

Strategic and Reflective Reading 

3(3-0-6) 

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน 

Grammar for Writing 

3(3-0-6) 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life  

3(2-2-5) 

 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 

Listening and Speaking for Opinion Expression 

3(2-2-5) 
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146212 การเขียนย่อหน้า 

Paragraph Writing 

3(2-2-5) 

 

146233 

 

 

การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 

Listening and Speaking on Current Issues 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

      2.2.4 วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

                        ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

145481   การฝึกงาน       6 หนว่ยกิต 

 Professional Training 

 145482   สหกิจศึกษา      6 หนว่ยกิต 

     Co-operative Education 

 145483  การศกึษาอิสระ             6 หนว่ยกิต 

    Independent Study 

 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี       6     หน่วยกิต 

   นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

    



 3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

 001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 

French I 

3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 

French Listening and Speaking I  

3(2-2-5) 

145141 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส 

French Phonetics 

3(2-2-5) 

    

รวม                  15 หน่วยกติ 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

     001101 การใช้ภาษาไทย   

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 

French II 

3(2-2-5) 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 

French Listening and Speaking II 

 

3(2-2-5) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

002201  พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3 

French III 

3(2-2-5) 

145221 การอา่นและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I 

3(2-2-5) 

   

 รวม 18 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 

Introduction to French Linguistic 

3(3-0-6) 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201    การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

145202 ภาษาฝร่ังเศส 4 

French IV  

3(2-2-5) 

145222 การอา่นและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 

French Reading and Writing II 

3(2-2-5) 

145251  อารยธรรมฝรั่งเศส  

French Civilization  

3(3-0-6) 

146201  ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา  

English for Phayao Studies  

3(3-0-6) 

   

 รวม 18 หนว่ยกติ 
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ชัน้ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

145301 ภาษาฝร่ังเศส 5 

French V 

3(2-2-5) 

145331 วรรณคดีฝรั่งเศสเบือ้งต้น 

Introduction to French Literature 

3(3-0-6) 

145xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาโท 

Minor Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาโท 

Minor Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective Subject 

 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หนว่ยกติ 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

145371 

 

การแปลภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น 

Introduction to French Translation 

3(2-2-5) 

145398 ระเบียบวธีิวิจัย 

Research Methodology 

3(3-0-6) 

145xxx วชิาเอกเลือก 

Major Elective Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาโท 

Minor Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาโท 

Minor Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective Subject 

 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หนว่ยกติ 
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 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

145xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective Subject 

           3(X-X-X) 

145XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective Subject 

3(X-X-X) 

145XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective Subject 

3(X-X-X) 

145XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาโท 

Minor Subject 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาโท 

Minor Subject 

 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

* 145481 การฝึกงาน 

Professional Training 

6(0-18-9) 

* 145482 สหกิจศกึษา 

Co-operative education 

6(0-18-9) 

* 145483 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 

6(0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

       หมายเหตุ    * ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

001101   การใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate Thai  

 

001102   ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3(2-2-5) 

   Ready English  

ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบ

รับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

   Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร

ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่  การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของ

สนามบิน   การสื่อสาร ณ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 
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phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 

   Step UP English  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

  English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

 

002201   พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก  

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202   สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

   Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201   การสื่อสารในสังคมดิจิทัล    3(2-2-5) 

   Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิตอล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in the 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202   การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

   Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด    

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste 

processing and environmental saving 

 

004101   ศิลปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

   Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจดัการอารมณ์ 
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201   บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม       3(2-2-5) 

   Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

context 

     

145101   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

   French for Communication I 

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระดับพื้นฐาน 4 ทักษะ การฟัง การพูด 

การอา่น และการเขียน และไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบือ้งตน้ 

  Elementary French for beginners, practice skills in listening, speaking, reading and 

writing with an emphasis on everyday communicative skills, and elementary French grammar  

 

145102   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 

   French for Communication II 

  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน และไวยากรณ์ฝรั่งเศสในระดับทีสู่งขึน้ 

  French for communication in various situations, practice skills in listening, speaking, 

reading and writing skills, higher level of French grammar 
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145103   ภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

   French I 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น โดยการปูพื้นฐานที่ส าคัญของภาษา ฝึก

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆที่ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

  Basic French grammar and sentence structures, practice of four skills: listening, 

speaking, reading and writing, general vocabulary and expressions in everyday life, as well as 

French culture 

 

145104   ภาษาฝรั่งเศส 2     3(2-2-5) 

   French II 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้นที่สูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับ

ที่สูงขึน้ รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส   

          Basic French grammar and basic sentence structures at a higher level, practice of 

four skills: listening, speaking, reading and writing. General vocabulary, expressions in everyday 

life, including French culture 

 

145111   การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1       3(2-2-5) 

   French Listening and Speaking I 

  การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อื่น การกล่าวอ าลา การถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอ

โทษ เป็นต้น   

  Development of listening and speaking skills in various situations of daily life 

including salutation, self-introduction, farewell, asking and telling directions, apologizing   

 

145112   การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2   3(2-2-5) 

   French Listening and Speaking II 

  การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ 

ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝร่ังเศสที่

ถูกต้องได้ 
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Development of listening and speaking skills from various media including dialogue, 

radio programs, movies and other authentic materials, analysis and summary of main ideas using 

correct French. 

 

145141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส      3(2-2-5) 

   French Phonetics 

  ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ สระ พยัญชนะ การละ การเชื่อมค า กระบวนการออก

เสียง การลงน้ าหนักระดับเสียงในประโยค ฝกึอ่านและเขียนสัทอักษร  

  French phonological system including vowels and consonants, elision and liaison, 

articulation process, intonation, practice in reading and writing phonetic alphabet   

 

145201   ภาษาฝรั่งเศส 3     3(2-2-5) 

   French III 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับกลาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆ ที่ใ ช้ในชีวิตประจ าวันในระดับ

ที่สูงขึน้ รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส   

         French grammar and sentence structures at an intermediate level, developing 

competences in listening, speaking, reading and writing, higher vocabulary and expressions 

including French culture 

 

145202  ภาษาฝรั่งเศส 4     3(2-2-5) 

   French IV 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับกลางที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ในระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งวฒันธรรมของชาวฝรั่งเศส   

  French grammar and sentence structures at an upper - intermediate level, 

developing competences in listening, speaking, reading and writing, higher vocabulary and 

expressions including French culture 
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145221   การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 

   French Reading and Writing I 

  กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ จากข่าว 

บทความสั้นๆ และเรื่องเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ การล าดับความคิด การ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งของบทอ่าน การสรุปความจากบทอ่าน 

  Reading and writing strategies, practice reading French in various texts including 

news, short reading passages, short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence of 

thought, analyzing the structure of texts, and summarizing from reading passages 

 

145222   การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5) 

   French Reading and Writing II 

  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึน้ ฝึก

วิเคราะห์ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ และถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและ

ชัดเจน  

  Development of reading and writing skills in French texts at a more complex 

language level, analyzing idea in texts, summarizing and expressing opinions correctly and clearly 

 

145241   ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น    3(3-0-6) 

   Introduction to French Linguistics 

  ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางภาษาศาสตร์เบื้องต้น องค์ประกอบ หน้าที่ แนวทางการ

วิเคราะหภ์าษา และความสัมพันธ์เชงิโครงสรา้งของประโยค 

  Linguistic theories, constituents, functions, concepts of language analysis and syntax 

 

145251   อารยธรรมฝรั่งเศส     3(3-0-6) 

   French Civilization 

  ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 

ตั้งแตส่มัยก่อตัง้ประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน 

  History, politics, society, economy, arts and cultures of France from the founding of 

the nation to present 
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145301   ภาษาฝรั่งเศส 5     3(2-2-5) 

   French V 

  โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน โดยใช้โครงสร้างที่สลับซับซ้อนและระดับภาษาที่เหมาะสม  

  French grammar and sentence structures at an advance level as well as French 

culture, summarizing and making a presentation with correct French through four skills including 

listening, speaking, reading and writing with complex construction and appropriate language. 

 

145311   การสนทนาภาษาฝรั่งเศสและการอภิปราย  3(2-2-5) 

   French Conversation and Discussion 

  การสนทนา การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล การเลือกใช้ภาษาให้

เหมาะสมและการฝกึอภปิรายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง เป็น

ต้น  

  Conversations, discussions and expressing opinions with appropriate language and 

expressions on various issues including society, economy and politics 

 

145321  การอ่านสื่อสิง่พิมพภ์าษาฝรั่งเศส    3(2-2-5) 

   French Printed Media Reading 

  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  โดยเน้นแนวคิดมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

และวัฒนธรรม เทคนิคการน าเสนอบทความและการสรุปความ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่าน

โดยการอภปิรายหรือข้อเขียน 

  Printed and online media reading, emphasizing on society, economy, politics and 

culture dimension, presentation and summarizing techniques, expressing opinions about the text in 

form of discussion or writing    

 

145331   วรรณคดฝีรั่งเศสเบื้องต้น    3(3-0-6) 

   Introduction to French Literature 

  ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส นักเขียนคนส าคัญ บทประพันธ์ที่มีลักษณะเด่นตั้งแต่ยุคกลาง

จนถึงศตวรรษที่ 20 

  History of French literature: important writers and great works from the Middle 

Ages to the 20th Century 
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145332  วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย    3(3-0-6) 

   Contemporary French Literature 

  วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย  รูปแบบ แนวความคิด  และกลวิธีการประพันธ์ 

ความสัมพันธ์ของงานวรรณกรรมกับสังคมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสมัย และวรรณกรรมของกลุ่ม

ประเทศผู้ใชภ้าษาฝร่ังเศส 

  Contemporary French literature: genres, themes and writing techniques, 

relationship between literary works and society relating to the particular characteristics of different 

periods and literature of Francophone countries 

 

145341   การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 

   Teaching French as a Foreign Language  

  ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การ

วิเคราะหแ์บบเรียน วิธีการใชส้ื่อการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดและประเมินผล 

  Theories and concepts of teaching French as a foreign language, textbook analysis, 

developing teaching materials, writing lesson plans, evaluation and assessment  

 

145361   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม      3(2-2-5) 

   French for Hotel  

  ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมการ

บริการโดยเน้นทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์จ าลองของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ มี

การศกึษานอกสถานที่  

  French for communicative hotel business, hospitality industry, focusing on listening 

and speaking using simulation of service providers and customers, and a field trip 

 

145362  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

   French for Tourism 

  ภาษาฝรั่งเศสที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย การ

ปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

มัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จรงิที่ก าหนดให ้มีการศกึษานอกสถานที่ 

  French for Tourism industry, general knowledge about arts and culture, history, 

historical sites and major tourist attractions in Thailand, working in tourism business, necessary 
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communication skills for tour guides, practice being a guide in given situations including a field trip 

study 

 

145363  ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3(2-2-5) 

   French in Science and Technology I 

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดยเน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Listening, speaking, reading and writing in the context of science and technology, 

terms using in science and technology, transportation, information technology 

 

145364  ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(2-2-5) 

   French in Science and Technology II 

  ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านบทความที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฟังข่าว การเล่าเรื่อง และการเขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่

เกี่ยวข้อง  

  French using in the field of science and technology, reading texts concerning 

science and technology, listening, retelling and writing short report in the relevant field 

 

145365  ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ 1 3(2-2-5) 

   French in Law and International Affairs I 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในบริบทด้านกฎหมายและการระหว่าง

ประเทศ ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการระหว่างประเทศ  

Listening, speaking, reading and writing in the context of law and international 

affairs, terms using in law and international affairs 

 

145366  ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ 2 3(2-2-5)   

   French in Law and International Affairs II 

  ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานด้านกฎหมายและธุรกิจระหว่างประเทศ การอ่านบทความทาง

วิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและการระหว่างประเทศ การเขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

French in law and international affairs, reading academic texts concerning law and 

international affairs, writing short report in the revenant field  
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145371   การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น     3(2-2-5) 

   Introduction to French Translation 

หลักการแปลขั้นพื้นฐาน เน้นการศึกษากลวิธีในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 

โดยฝึกการแปลในระดับประโยคและบทความสั้นๆ  

  Principles of basic translation, emphasizing on strategies in translation from 

French into Thai by translating sentences and short passages from French into Thai 

 

145398  ระเบียบวิธีวจิัย     3(3-0-6) 

   Research Methodology 

  การวิจัยประเภทต่างๆ ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน

โครงรา่ง 

  Types, problems and hypotheses of research, population and sample, research 

tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher and research proposal 

writing  

 

145421   การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 

   French for Academic Writing 

  หลักการเขียนรายงาน การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ

จัดท าบรรณานุกรมและการเรียบเรียงข้อมูลและความคิดเห็นเป็นรายงานภาษาฝรั่งเศสที่สมบูรณ์  

  Principles of report writing, conducting research, collecting data, data analysis and 

synthesis, writing bibliography, organizing information and opinions in report efficiently  

 

145441   การวเิคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

   Error Analysis in French Usage 

  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย โดยวิธีการ

ทางภาษาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการใช้ภาษาฝร่ังเศสของผูเ้รียนชาวไทย 

  Analyzing errors of using French language in Thai learners by using linguistics 

concepts to find solutions and to develop French language Usage in Thai learners 
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145461   ภาษาฝรั่งเศสส าหรับงานมัคคุเทศก์   3(2-2-5) 

   French for Tourist Guides 

  การศึกษาเอกสารและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ 

ศิลปะ วัฒนธรรมของไทย และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ มี

การศกึษานอกสถานที่ 

  Studying documents and media relating to Thai geography, history, lifestyles, arts 

and culture and French language skills for tourist guide including a field trip study 

 

145462  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ    3(2-2-5) 

   French for Business 

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ 

การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนรายงานการประชุม  

  French using in the field of business, business conversation, writing business letter, 

email and minutes writing 

 

145463  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน  3(2-2-5) 

   French for Airline Personnel 

  การศึกษาและการฝึกทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน ที่

ให้บริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน มีการศกึษานอกสถานที่ 

Studying and practicing French language skills for airline personnel including ground  

staff and flight attendants and a field trip 

    

145471   การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย    3(2-2-5) 

   French -Thai Translation 

การฝึกทักษะในการแปลข้อเขียนประเภทต่างๆ การถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับ

ข้อเขียนภาษาฝร่ังเศสมาเป็นบทแปลภาษาไทยที่สละสลวยและสื่อความหมายตรงกัน  

Practice in translating various texts from French into Thai beautifully and correctly  

   

145481   การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 

   Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา

ฝร่ังเศสในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน   
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           Training, learning, gaining experience, and working skills in careers relating to French 

language in private or government sectors 

 

145482  สหกิจศึกษา           6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

            การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา

ฝร่ังเศสในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, and working skills in careers relating to 

French language as an apprentice in private or government sectors 

 

145483  การศึกษาอิสระ     6 หน่วยกิต 

               Independent Study 

  การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภปิรายในหัวข้อทางด้านภาษาฝรั่งเศส 

  Conducting research, collecting data, analyzing data, report writing, presenting and 

discussing in topics relating to French language 

 

142111   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

   Chinese for Communication I 

  ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้าง

ของอักษรจนี ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวติประจ าวัน (HSK ระดับ1-2) รูปประโยคพื้นฐาน 

Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese 

alphabets writing, Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in 

daily life (HSK Level 1-2) and fundamental sentences structures 

 

142112   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

   Chinese for Communication II 

ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการ

สื่อสารภาษาจนี การใชภ้าษาจนีเพื่อแก้ไข้ปัญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวัน 

Study basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3 ) , develop 

communication skill in Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life 
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142121   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking Development I 

                การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน  ที่อยู่อาศัย  อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม  สุขภาพอนามัย 

                Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life, 

residence, foods and drinks, shopping, transportation, health, and be able to answer the questions 

from the situations above 

 

142122   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking Development II 

  การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงาน

อดิเรก สภาพอากาศ  การเรียนการศึกษา  การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การท่องเที่ยว 

  Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about 

hobbies, weather conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the 

questions from the situations above 

 

142213    ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

   Chinese for Communication III 

  การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์

เพิ่มเติม โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้

ภาษาจนีสื่อสารในชวีิตประจ าวัน การใชภ้าษาจนีบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับข้อความ 

  Study vocabulary for communication (HSK Level 3 -4 ) , can use Chinese to build 

more vocabulary knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, 

reading and writing, use Chinese communication in daily life, use Chinese to describe information 

and communicate in paragraph level 

 

142231   การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

   Chinese Reading and Writing Development I 

  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึก

ประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชญิ ประกาศ โฆษณา 

  Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self 

introduction, resume, invitation card, announcement, advertisement 
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143371           ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

          Basic Japanese 1 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

90 รูปประโยค 

Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in 

basic Japanese 

 

143372            การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                 3(2-2-5) 

           Japanese Conversation 1  

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการ

โต้ตอบในห้องเรียน การแนะน าตัวเอง  

Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and 

questioning-answering in classroom context, self-introduction  

 

143373             ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2  3(2-2-5) 

              Basic Japanese 2  

ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 1 

 

143374                  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

            Japanese Conversation 2 

  ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่าง

งา่ย การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน  

Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in 

daily life, description persons things and places, telling and asking time, ordinal number 

 

143471                  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3                    3(2-2-5) 

             Basic Japanese 3 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 
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Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 2 

 

143472                    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

            Japanese Conversation 3 

ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าและส านวนตาม

สถานการณ์ตา่งๆ การบอกและการถามวธิีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in 

different situations, telling and asking how to do something 

 

144113    ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 

      Effective Communication Skills 

 ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน

ประเภท ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินิจ

วิจารณ์และประเมินค่าจากการฟังและการอ่าน 

   Theory of communication, the principles, strategies, and feature of listening, 

reading, speaking and writing in a variety patterns, personality development in speaking and 

writing skills, analysis, interpretation, criticism and evaluation in listening and reading 

 

144114     การพูด       3(2-2-5) 

     Speaking 

  หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  

รูปแบบการพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ   

Principle of speaking, strategies of speaking skill development, speaking for 

personality development, patterns of formal and non formal speaking  

 

144130   วรรณคดีเอกของไทย     3(3-0-6) 

   Masterpieces of Thai Literature 

    เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและ

สุนทรียภาพทางวรรณกรรม  

   Content, pattern, characteristics, composition, reading masterpieces of Thai 

literature, value and aesthetics of literature 
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144210   การเขียนเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

   Academic Writing 

  การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการ

ประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า 

  Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing creating 

for useful academic writing 

 

144211    การอ่านเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5) 

            Critical Reading 

  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการอ่านและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และ

สาระบันเทิง การน าเสนอผลการวิเคราะหด์้วยการพูดและการเขียน 

  Introduction to reading and analysis, feature, fiction and entertainment analysis, oral 

and written presentation to analysis outcome 

 

144221      ไวยากรณ์ไทย      3(3-0-6) 

            Grammar in Thai Language 

 แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษา

ด้านไวยากรณ์ไทย การวิเคราะหข์้อมูลภาษาไทยตามแนวการศกึษาด้านไวยากรณ์ไทย 

  Concepts of Thai grammar, methodology for studying of Thai language systems and 

analysis of Thai text in Thai grammar 

 

146113  การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคดิ   3(3-0-6) 

Strategic and Reflective Reading      

  

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้า

และเรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้การเดาความหมายของค าศัพท์ การตรวจสอบบทอ่านและการ

คาดการณ์เนื้อหาล่วงหน้า การอ่านแบบเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญและเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ 

การหาใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความ การพัฒนาความเร็วในการอ่าน ทักษะการอ่าน

สะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย 

ทรรศนะและน้ าเสียงของผู้เขียน การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยงเหตุผลกับความคิดเห็น

ส่วนตัว  
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Skills in reading different types of texts in English to develop reading 

comprehension ability in both paragraph level and longer passages by employing different types of 

reading strategies, guessing word meaning, previewing  and predicting, skiming, scanning, 

identifying main idea, summarizing, drawing conclusions, inferring, developing reading rate, skills in 

reflecting on texts, distinguishing fact from opinions, determining the writer’s purpose, point of 

view, tones, making logical and comparative connections between text information and personal 

ideas and opinions 

 

146114  ไวยากรณ์เพื่อการเขียน       3(3-0-6) 

  Grammar for Writing 

ความหมายและกฎส่วนของชนิดของค าในภาษาอังกฤษ การสรา้งวลีของภาษาอังกฤษ 

คือ นามวลี กริยาวลี คุณศัพท์วลี กริยาวิเศษณ์วลี บุพบทวลีตามกฎไวยากรณ์อังกฤษ การสร้าง

ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความรวม ประโยคใจความซ้อน  หลักการลดรูปอนุประประโยค

ใจความซ้อนเป็นวลี 

  Referential meanings and rules of English parts of speech, building up English 

phrases based on the English rules, combination of English phrases into simple sentences, 

compound sentences and complex sentences, reduction clauses of complex sentences into phrases  

 

146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

   Listening and Speaking in Daily Life 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค 

การทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซือ้ของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ

เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน  

  English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence 

patterns, greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, 

offering help, giving instruction 
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146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น    3(2-2-5) 

   Listening and Speaking for Opinion Expression 

ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มตี่อบริบททางครอบครัว 

สถานศกึษา ชุมชน ข่าว  ความส าคัญ ภาษาที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค 

น้ าเสียง การใชเ้สียง มารยาท การโต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม การแสดง

ความเห็นที่ขัดแย้ง การสะท้อนความคดิ การโต้วาที 

Listening and speaking skills in expressing opinions toward the contexts of  family, 

educational institution, community, news, importance, language in expressing ideas, phrases, 

clauses, sentences, tone, voice, etiquette,  responding, interrupting, pros and cons, reflecting, 

debating 
 

146212  การเขียนย่อหน้า       3(2-2-5) 

  Paragraph Writing 

  ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ประโยคแสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน 

ประโยคสรุป เอกภาพ ความสอดคล้อง การเขียนย่อหน้าแบบเล่าเรื่อง แบบพรรณนา แบบเปรียบเทียบ 

แบบแสดงความคิดเห็น เหตุและผล แบบกระบวนการ และแบบโต้แย้ง 

  Meanings, patterns, compositions, topic sentence, supporting sentence, concluding 

sentence, unity, coherence, writing different kinds of paragraphs: narrative, descriptive, 

comparison/contrast, opinion, cause and effect, process, argumentative 
 

146233  การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน    3(2-2-5) 

  Listening and Speaking on Current Issues  

  ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจใน

ปัจจุบัน รูปแบบภาษา รูปแบบประโยค วลี อนุประโยค ทักษะการจับประเด็นจากการฟัง การสรุปความ

จากการฟัง การคัดเลือกประเด็นในการพูด รูปแบบการพูด ลีลา น้ าเสียง การใช้เสียง การสะท้อน

ความคิด 

Listening and speaking skills on interesting current issues relating to societies, 

cultures and environment, language, sentence patterns, phrases, clauses, getting the gist from the 

talks, summarizing the talks, selecting topics for the talks, speaking patterns, styles, tone, voice, 

reflecting 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 142  หมายถึง วิชาภาษาจนี 

   143  หมายถึง วิชาภาษาญี่ปุ่น 

           144  หมายถึง วิชาภาษาไทย 

           145  หมายถึง วิชาภาษาฝร่ังเศส 

146  หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ 

      

2.  เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

    2.1  เลข 1   หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

 2.2 เลข 2   หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

 2.3 เลข 3   หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

 2.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

 

       3. เลขในล าดับที่ 5   หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

           3.1 เลข 0  หมายถึง ทักษะทางภาษา 

                         3.2 เลข 1  หมายถึง การฟัง – การพูด 

                         3.3 เลข 2  หมายถึง การอา่น - เขียน 

                         3.4 เลข 3  หมายถึง วรรณคดี 

                         3.5 เลข 4  หมายถึง ภาษาศาสตร์ 

                         3.6 เลข 5  หมายถึง ประวัติศาสตร์และสังคม 

                         3.7 เลข 6  หมายถึง ภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้าน 

                         3.8 เลข 7  หมายถึง การแปล 

3.9 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศกึษา การฝกึงาน และ 

การศกึษาอิสระ  

 

       4. เลขในล าดับที่ 6   หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพรรณ ทพิย์คง* 

 

 

 

 

 

 

 31012022XXXXX 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. 

 

 

Diplôme 

d’études 

approfondies 

 

Maîtrise 

 

 

Diplôme de 

professeur 

 

ศศ.บ. 

Sciences du langage, 

Didactique et Sémiotique 

 

Didactique des langues et 

des Cultures 

 

 

Lettres modernes : 

Littératures 

 

Français à l’étranger 

 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université de Franche- Comté, France 

 

 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 

 

 

Université de Franche-Comté, France 

 

 

Université de Besançon, France 

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2537 

 

 

2532 

 

 

 

2521 

 

 

2520 

 

 

2515 

2 นางสุกัญญา นันทศลิป์* 37401004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D 

 
 

Diplôme 

d’études 

approfondies 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 

 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

2543 

 
 

2540 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2529 

2521 

3 นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์* 18399001XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2558 

2553 

4 นางสาวยุวเรศ เลาหพรรค* 11012000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2554 

2551 

5 นางสาวแสงเดอืน กาศลังกา* 15499000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 

2550 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นางสาวเพ็ญพรรณ ทพิย์คง* 

 

 

 

 

 

 

 31012022XXXXX 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. 

 

 

Diplôme 

d’études 

approfondies 

 

Maîtrise 

 

Sciences du langage, 

Didactique et Sémiotique 

 

Didactique des langues et 

des Cultures 

 

 

Lettres modernes : 

Littératures 

Université de Franche- Comté, 

France 

 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 

 

 

Université de Franche-Comté, 

France 

2537 

 

 

2532 

 

 

 

2521 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

 

Diplôme de 

professeur 

 

ศศ.บ. 

 

Français à l’étranger 

 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

 

Université de Besançon, France 

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

2520 

 

 

2515 

2 นางสุกัญญา นันทศลิป์* 37401004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D 

 
 

Diplôme 

d’études 

approfondies 
 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

 

การสอนภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

(Paris III), France 
 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2543 

 
 

2540 

 
 

 

2529 

2521 

3 นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์* 18399001XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2558 

2553 

4 นางสาวยุวเรศ เลาหพรรค* 11012000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2554 

2551 

5 นางสาวแสงเดอืน กาศลังกา* 15499000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 

2550 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

6 Mr. Yanick MICHELET XXXXXXXXXXX อาจารย์ Master 

 

Licence 

Science du Langage, 

Spécialisation en FLE 

Langue Étagères, 

Littératures et Civilisations 

INALCO (Institut National des 

Langues et Civilisations orientales) 

Université Stendhal 

2011 

 

2004 

7 นายอร่าม คนสิน 15601000XXXXX อาจารย์ ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

         ไม่ม ี

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ เป็นผู้มีความเพียร อดทน ซื่ อสัตย์ต่อ

ตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเอื้ออาทร

ต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ และอุดมการณ์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้รอบรู้วิชาการ 

เชี่ยวชาญวิชาชีพในสาขาวิชา อีกทั้งยังตอ้งคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหา

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและด้านบริหารจัดการ 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนที่จะเข้าสู่การ

ประกอบอาชีพ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จะต้องสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับระหว่าง

การศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์ในการประกอบวิชาชีพจริงได้ รายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ

เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามที่บรรจุในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ 

รายวิชาการฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา 

รายวิชาการฝึกงาน มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้  คือ การฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้  เพิ่ มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

รายวิชาสหกิจศึกษา มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้  คือ การปฏิบัติงาน เรียนรู้  เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝกึงานและสหกิจศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศสในประเด็นต่อไปนี้ 

 4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรง

กลัวและละอายต่อการกระท าผิดศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา 

(2) เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่นและเข้าใจโลก ยอมรับความแตกต่าง รู้จักท าหน้าที่และ

ปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

(3) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
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(4) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อใหก้ารงานส าเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

(5) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตน มีเมตตา ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์

  4.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีภาษาและ

การใชภ้าษา  

(2) มีทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารและรับสารในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส ทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ตลอดจนความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมฝรั่งเศส เพื่อการประกอบอาชีพและ

การแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือก กลั่นกรอง จัดประเภทหมวดหมู่ วิเคราะห์ และ

อ้างองิ เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงคต์่างๆ และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้อย่างมี

ตรรกะและรอบด้าน เพื่อการท างานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(4) สามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพได้ 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและองคก์รได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

(2) ใช้ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด และความเชื่อของเจ้าของภาษา

เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

(3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ

ผูต้าม ยอมรับความหลากหลายและแตกต่าง ตลอดจนอยู่รว่มกันกับผูอ้ื่นในองค์กรอย่างมคีวามสุข 

(4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส า เร็จลุล่วง 

เคารพกฎกติกามารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระท าการใดๆ ที่น ามาซึ่งความเดือดร้อนและเสียหายต่อ

บุคคลอื่น 

(5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน และในสถานที่

ฝกึงานกับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

(6) อดทน อดกลั้น มีสต ิรู้เท่าทันอารมณต์นเอง 

(7) สามารถสนับสนุนเกือ้กูลตนเองและผูอ้ื่นให้เกิดการพัฒนา 
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4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศสและ

ภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งในบริบททางวิชาชีพและการสื่อสารในชีวติประจ าวัน 

(2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือ

น าเสนอข้อมูลได้ เช่น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง

แหลง่ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงคต์่างๆ  

4.2 ช่วงเวลา 

นิสติลงทะเบียนเพื่อศกึษาวิชาสหกิจศกึษาหรอืการฝกึงานในช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 12 สัปดาห์ส าหรับการฝึกงานหรือ 14 สัปดาห์ส าหรับสห

กิจศึกษา ในการท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน  โดยคณะจะแต่งตั้งอาจารย์

นิเทศการฝึกงานเพื่อก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ตารางการฝกึงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของ

นิสิตที่สถานประกอบการต่างๆ  เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ   ก่อนการ

ฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น  อาจารย์นิเทศต้องด าเนินการสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจาก

ผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย   1  ครั้ง  (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงาน

ต่างประเทศ  ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย )  และเมื่อการฝึกงานยุติลง  นิสิต

จะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาฝรั่งเศส  ก่อนสิ้นภาค

การศกึษานั้นๆ 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

วิชาการศึกษาอิสระมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้คือ  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย 

การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน  การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝร่ังเศส 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการศึกษาอิสระ  เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนด

ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส ในประเด็นต่อไปนี้ 

 5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรมประจ าใจ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักผิดชอบช่ัวดี มี

วินัยต่อตนเอง มีความอดทน เพยีรพยายาม รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
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(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่

บิดเบือนข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิด

ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ ์

 5.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความสามารถในทักษะพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส คือ การฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียนและการแปล เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท าการศึกษาอิสระ 

(2) มีความรู้ค วามเข้ าใจในสั งคม  เศรษฐกิ จ  การเมื อง ภู มิศาสตร์  และ

ศลิปวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

(3) มีความรูเ้รื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์หรอืสังคมศาสตร์ระดับพืน้ฐาน 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหแ์ละแยกแยะถึงที่มาที่ไปของปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 

(2) สามารถสืบค้นข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล จัดหมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

(3) สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่ได้มาจากการวิเคราะห์และที่ได้มา

จากการค้นคว้าหาข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

5.2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

(1) สามารถสร้างวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ทั้ง

ชาวไทยและชาวฝรั่งเศสเพื่อน าไปประกอบกับการศกึษาอิสระของตนเองได้ 

(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักอดทน อดกลั้น มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเพื่อ

สร้างเสริมความรับผดิชอบของตนเองตอ่สิ่งที่ตอ้งกระท า 

(3) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพใน

การศกึษาเล่าเรียน 

5.2.5   ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ภาษาฝร่ังเศสกับสื่อสารสนเทศขัน้พืน้ฐานในชวีิตประจ าวันได้ 

(2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ

สืบค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่างๆ ได้ 

(3) มีความรู้ทางสถิติขั้นพืน้ฐาน และสามารถน ามาใช้วเิคราะหห์าค าตอบโจทย์วิจัยได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

       ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

       จ านวน  6  หนว่ยกิต   
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5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 การเตรยีมการก่อนลงทะเบียนเรยีนวิชาการศึกษาอิสระ 

 ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระในปีการศกึษาสุดท้ายนั้น  นิสิตจะได้

เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยในช้ันปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการวิเคราะห์

ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 

 5.5.2 การบรหิารจัดการ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาอิสระ

อย่างเป็นทางการ  ภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท าแผนการ

ด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการ

ท ารายงานการศึกษาอิสระเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้ง ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษาจะก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง  นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้

เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14  ของภาคการศึกษานั้น  และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าด้วย

วาจาเป็นภาษาฝรั่งเศสต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภายในสัปดาห์ที่ 

15   ของภาคการศึกษา  ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงานการศึกษาอิสระของ

นิสิตได้  จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18  นิสิตส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่

ปรึกษาและคณะ  อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของ

คณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้

คะแนนที่แตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เนือ้หาของรายงานการศกึษาอิสระ ร้อยละ 60 

(2) การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ /หรือวิจัย โดยเขียน

เป็นภาษาฝร่ังเศส ร้อยละ 20 

(3) การน าเสนอรายงานการศึกษาด้วยวาจาเป็นภาษาฝรั่ งเศส ร้อยละ 20 ทั้งนี้

เกณฑด์ังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามที่สาขาวิชาและคณะเห็นสมควร  

5.6.2 ระดับขั้น 

              ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. จัดโครงการพัฒนานิสติ เช่น ส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วม

โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

หรอืทักษะการด าเนินชีวิตในสังคม ทั้งในระดับคณะ/

มหาวิทยาลัย/ระหว่างสถาบัน  

2. จัดให้นสิิตฝกึงานในองค์กรที่ได้ใชภ้าษาฝร่ังเศส มี

การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับองค์กรนัน้ๆ 

และทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท างานก่อนการ

ฝกึงาน  

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. สอดแทรกข้อคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้

กรณีตัวอย่างจากสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น ข่าว

ประจ าวัน หรือชีใ้ห้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของ

การกระท าของตัวละครผา่นบทวรรณกรรม เป็นต้น  

2. จัดหรอืส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม  

3. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพผา่นทางหมวด

รายวิชาทางวิชาชีพ 

3. ด้านภาวะผู้น า เปิดโอกาสใหน้ิสติเป็นผู้รเิริ่มจัดกิจกรรมต่างๆ ดว้ย

ตนเอง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม  

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 2.1.1.1 มคีวามกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 2.1.1.2  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

 2.1.1.3  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 2.1.1.4 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 

 



60 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 2.1.2.1 บรรยายโดยสอดแทรกข้อคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจใช้กรณี

ตัวอย่างจากเหตุการณ์ใกล้ตัว เช่น ข่าวประจ าวัน หรือชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการ

กระท าของตัวละครผ่านบทวรรณกรรม 

 2.1.2.2 มอบหมายงานโดยปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการ เช่น การบอกโทษของ

การน าความคิดของคนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือการปรับเปลี่ยนการใช้ค าและโครงสร้างประโยคของ

ผูอ้ื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีการอ้างองิ 

 2.1.2.3 บรรยายโดยสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย เช่น การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ส่ง

งานภายในระยะเวลาก าหนด 

 2.1.2.4 บรรยายโดยสอดแทรกเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วถิีของสังคม 

 2.1.2.5 มอบหมายงานกลุ่ม 

 2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.3.1 ก าหนดบทลงโทษนิสิตที่ทุจริตในการสอบหรือกระท าการลอกเลียนแบบ

ความคิดผู้อื่นในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.1.3.2 ก าหนดบทลงโทษนิสติที่เข้าเรยีนสายและส่งงานไม่ตรงเวลา 

 2.1.3.3 ก าหนดบทลงโทษนิสติที่ไม่เคารพกฎเกณฑต์่างๆ ที่ก าหนดร่วมกัน 

 2.1.3.4 ให้คะแนนผลงานโดยพิจารณาจากผลส าเร็จและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน

กลุ่มหรอืนอกกลุ่ม 

2.2 ด้านความรู้ 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศกึษา 

 2.2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

 2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.2.2.1 บรรยายและอภปิรายในรายวิชาที่เน้นภาคทฤษฎี 

 2.2.2.2 มอบหมายใหน้ิสิตน าเสนอผลงานที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า 

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.2.3.1 แบบฝกึหัด 

 2.2.3.2 ทดสอบย่อย 

 2.2.3.3 สอบกลางภาคและปลายภาค 

 2.2.3.4 น าเสนอผลงาน 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.3.1.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ 

 2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ 

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 2.3.1.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 2.3.1.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.3.2.1 มอบหมายให้นิสิตสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการฟังบรรยายหรือจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ 

 2.3.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเป็นรายงานผล

การค้นคว้า 

 2.3.2.3 มอบหมายงานให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในช้ันเรียนมาสู่การปฏิบัติ

จริง เช่น การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จ าลองต่างๆ 

 2.3.2.4 มอบหมายงานที่ตอ้งอาศัยการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ 

 2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.3.3.1 วัดความรูแ้ละประเมินผลจากการตอบข้อซักถามในชั้นเรียน 

 2.3.3.2 วัดและประเมินผลจากรายงานการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 

 2.3.3.3 วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนสิิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 2.4.1.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม

ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

 2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.4.1.4 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 2.4.1.5 มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

 2.4.2.2 จัดอภปิรายกลุ่ม 

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 2.4.3.1 ประเมินผลจากกระบวนการท างาน 

 2.4.3.2 วัดและประเมินผลจากคุณภาพของงาน 

 2.4.3.3 วัดและประเมินจากผลส าเร็จของงาน 

 2.4.3.4 วัดและประเมินผลจากการอภปิราย 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1.1 ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 2.5.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 2.5.1.3 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.2.1 บรรยายหัวข้อระเบียบวิธีวิจัย 

 2.5.2.2 ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในห้องปฎิบัติการทาง

ภาษา 

 2.5.2.3 มอบหมายให้นิสิตท ารายงานหรือชิ้นงาน พร้อมทั้งน าเสนอผลงานหน้าช้ัน

เรียน 

 2.5.2.4 มอบหมายงานที่ให้นิสิตต้องสืบค้นข้อมูล ตลอดจนน าเสนอผลงานผ่านสื่อ

สารสนเทศตา่งๆ 
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 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.3.1 จัดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค 

 2.5.3.2 ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 

 2.5.3.3 วัดและประเมินจากผลงานที่น าเสนอ ตลอดจนช้ินงานหรอืรายงานการวิจัย 

2.6 สุนทรยีภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 2.6.2.1 บรรยายโดยสอดแทรกข้อคิดให้นิสิตเกิดความชื่นชมและรู้สึกหวงแหนใน

ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ

 2.6.2.2 จัดกิจกรรมในรายวิชา โดยสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงความงามของภาษา 

ศลิปะ วัฒนธรรม วรรณศลิป์ เชน่ การอา่นบทกวี การแสดงละคร เป็นต้น 

 2.6.2.3 ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบคุณค่าทางสุนทรียะของ

ไทย และฝร่ังเศส 

 2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 2.6.3.1 ผลการอภปิราย 

 2.6.3.2 สอบข้อเขียนโดยให้แสดงความคิดเห็น 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1.1 มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิ สุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.2.1 บรรยายเพื่อให้ผู้เรยีนตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสุขภาพ 

 2.7.2.2 สอดแทรกค าสอนที่มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรยีน 

 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 2.7.3.1 อภปิราย 

 2.7.3.2 ประเมินบุคลิกภาพของผู้เรยีน 
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาองักฤษเตรียมพรอ้ม ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหนา้ ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสือ่สารในสงัคมดิจทิัล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม  

 ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

145398 ระเบียบวธิีวจิัย ●    ● ● ● ● ● ●       ●  ●    

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยา

ศึกษา 

 

○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○   ● ●   

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 ○  ○  ● ● ○   ●  ●  ○ ○ ○ ●      

145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 ○  ○  ● ● ○   ●  ●  ○ ○ ○ ●      
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

145111 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 1 
○  ●  ●  ●     ● ○ ● ○ ○   ●    

145112 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2 
○  ●  ●  ●     ● ○ ● ○ ○   ●    

145141 สัทศาสตรภ์าษาฝรั่งเศส ○    ● ● ○  ● ●    ○    ○     

145201 ภาษาฝรัง่เศส 3 ○  ○  ● ● ○     
● 

 ●  ○ ○ ○ ●      

145202 ภาษาฝรั่งเศส 4 ○  ○  ● ● ○   ●  ●  ○ ○ ○ ●      

145221 การอา่นและการเขียน

ภาษาฝรั่งเศส 1 
○    ●  ● ● ●     ○   ○   ○   

145222 การอ่านและการเขียน

ภาษาฝรั่งเศส 2 
○    ●  ● ● ●     ○   ○   ○   

145241 ภาษาศาสตรฝ์รั่งเศส ○    ●   ○ ● ●    ○    ○     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

เบื้องต้น 

145251 อารยธรรมฝรั่งเศส ○ ● ○  ●   ●  ●    ○  ○  ○  ●   

145301 ภาษาฝรั่งเศส 5 ○  ○  ● ● ○   ● ○ ●  ○ ○ ○ ●  ○ ○   

145331 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ○      ● ○   ●   

145371 การแปลภาษาฝรั่งเศส

เบื้องต้น 
○    ● ○ ●  ● ●     ○  ●   ○   

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

วิชาเอกเลือก ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

145311 การสนทนาและการ

อภิปราย 
●    ●   ● ○   ● ● ●     ○ ○ ○  

145321 การอา่นสือ่สิง่พิมพ์ภาษา

ฝรั่งเศส 
●  ○  ● ○ ○ ●  ●      ● ○ ●  ○ ○  

145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสรว่ม ○ ○ ● ● ●   ● ○ ○      ● ○   ● ○  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

สมัย 

145341 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น

ภาษาตา่งประเทศ  

 ●   ● ● ○  ●     ●    ●  ○   

145361 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ

โรงแรม 
●    ●  ○    ● ●   ○   ○ ● ○ ● ○ 

145362 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ

ทอ่งเที่ยว 
○ ○   ●  ●    ● ●   ○   ○ ● ● ○ ● 

145421 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิง

วิชาการ 
●    ○ ● ● ○ ● ●   ○     ○  ○   

145441 การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด

ในการใช้ภาษาฝรั่งเศส 
○    ● ○   ○ ○        ○     

145461 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับงาน

มัคคุเทศก์ 
● ○ ○  ●  ●    ○ ●  ○ ● ○   ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

145462 ภาษาฝรัง่เศสเพื่อธุรกจิ ○    ●  ●    ● ○   ●   ○ ● ○ ○ ○ 

145463 ภาษาฝรั่งเศสส าหรบั

บุคลากรสายการบนิ 

● ○ ○  ●  ●    ○ ●  ○ ● ○   ● ○ ● ● 

145471 การแปลภาษาฝรั่งเศส-

ไทย 
○    ● ○ ○ ● ○ ●     ●  ●   ○   

2.4 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะ 

2.5 กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 ● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○   ○   

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

2 

● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○   ○   

142121 การพัฒนาทักษะการฟัง ● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○   ○  ○ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

และการพูดภาษาจนี 1 

142122 การพัฒนาทักษะการฟัง

และการพูดภาษาจีน 2 
● ○ 

  
● ● 

 
● ● 

  
● ● 

   
○ 

  
○ 

 
○ 

142213 ภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร3 ● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○   ○   

142231 การพัฒนาทักษะการ

อ่านและการเขียนภาษาจนี 1 

● ○ 
 

○ ● ● 
 

● ● 
 

○ ● ● 
 

○ 
 

○ ○ 
 

○ 
  

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 1 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○   ○   

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○   ●   

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 2 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○   ○   

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○   ●   

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 3 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○   ○   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3                               ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○  ●    

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

○ ○ 
⚫ ⚫ 

○ ○ 
⚫ ○   ⚫    ⚫  

○ 
   ⚫ 

144114 การพูด  ○  ⚫ ⚫ ○ ○  ⚫   ⚫    ⚫  ○    ⚫ 

144130 วรรณคดีเอกของไทย    ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○   ○    ⚫  ○  ⚫   

144210 การเขยีนเชิงวิชาการ ○ ○  ⚫ ⚫ ○ ○  ⚫   ○    ⚫  ○     

144211 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ○ ○  ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫   ○    ⚫  ○  ○   

144221 ไวยากรณไ์ทย    ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○   ○    ⚫  ○     

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ

การอ่านสะท้อนคดิ 

    ● ● ● ●  ●  ○ ○ ○ ○     ○   

146114 ไวยากรณเ์พื่อการเขียน ○ ○ ○ ○ ●   ●    ○  ○     ○    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

○ ○ ○ ○ ●   ○     ● ○     ●    

146133 การฟั งและการพู ด เพื่ อ

แสดงความคดิเห็น 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○     ●    

146212 การเขยีนย่อหน้า ● ○ ○ ○ ●   ●    ○  ○   ○  ○    

146233 การฟังและการพูดประเด็น

ทางสังคมปัจจุบัน 

● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ● ● ○     ●    

2.6 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ/ การฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

145481 การฝึกงาน ●  ● ●   ●  ○  ○ ●  ● ○ ● ○  ○ ○  ○ 

145482 สหกจิศึกษา ●  ● ●   ●  ○  ○ ●  ● ○ ● ○  ○ ○  ○ 

145483 การศึกษาอิสระ ●    ● ● ● ● ● ●    ○   ●  ● ○  ○ 

2.7 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

145101 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ ●  ○  ● ● ●   ●  ●  ● ○ ● ●   ○ ○  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

สื่อสาร 1 

145102 ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการ

สื่อสาร 2 
●  ○  ● ● ●   ●  ●  ● ○ ● ●   ○ ○  

145363 ภาษาฝรั่งเศสด้าน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 

 ○   ● ● ●  ○ ●       ● ●  ○ ○  

145364 ภาษาฝรั่งเศสดา้น

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี2 

 ○   ● ● ● ● ○     ○   ● ●  ○ ○  

145365 ภาษาฝร่ังเศสด้านกฎหมาย

และการระหว่างประเทศ 1 

  ● ○ ● ● ● ○ ●    ○      ● ○ ○  

145366 ภาษาฝร่ังเศสด้านกฎหมาย

และการระหว่างประเทศ 2 

  ● ○ ● ● ● ○ ●    ○      ● ○ ○  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 นิสิตสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของคณะศิลปศาสตร์ โดยการประชุม

สาขาวิชาเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติทุกภาคการศกึษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 2.2.1 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง

พอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว

อย่างนอ้ย 1 ปี 

 2.2.2 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพของบัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดี

ยิ่งขึ้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 

16.1  ในภาคการศกึษาสุดท้ายที่นสิิตจะส าเร็จการศึกษา นสิิตจะต้องยื่น           ใบ

รายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผา่นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน 

นับจากวันเปิดภาคเรียน 

16.2  นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

16.2.1  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มรีายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

16.2.2  ใชร้ะยะเวลาเรียนดังนี้ 

16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค

การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 
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16.2.4  ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

16.3  ในกรณีที่ นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิป็นรายๆ ไป 

16.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และ

ต้องมคีุณสมบัติเพิ่มเตมิดังตอ่ไปนี้ 

16.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ

เกียรตนิิยมอันดับสอง 

16.4.2  ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ า

ในรายวิชาใด 

 

2.  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร อาจารย์ที่

ปรึกษา บทบาทหนา้ที่ครูผู้สอน บุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอนและภาระงานของอาจารย์ 

 1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF) 

 1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

เชน่ โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โครงการจัดการการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการ

สอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ สถาบันอื่น 

เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศ 

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ทุกคนให้ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    เพื่ อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ ชุมชน และ

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรูค้วามช านาญในอาชีพของตนเอง 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ลาศึกษาเพื่อ

เพิ่มพูนองคค์วามรูท้างวิชาการ และส่งเสริมใหค้ณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรูค้วามช านาญในอาชีพของตน 

 2.2.5 จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

(1) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยก าหนดหน้าที่ เสนอหลักสูตร

ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 

(2) สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑท์ี่ สกอ.ก าหนด 

(3) ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครนิสิต 

การเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษแก่คณะอื่นๆ การ

ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ 

การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการดา้นต่างๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย 

(4) สาขาวิชามีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับเกณฑภ์าระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(5) สาขาวิชามีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

สาขาเพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีการเชิญกรรมการ จากภาค

ประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามสมควร 

(6) คณะเป็นผู้จัดท าการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ท าการประเมินเพื่อให้เกิด

พัฒนาการในการเรียนการสอนตอ่ไป 

(7) คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ

ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การส ารวจความเห็นของผู้ใช้

บัณฑติ เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสาขา   

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส

และทัศนคตใินการเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมู ลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต



78 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงานได้ 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

 3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นิสิต

ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบ

อื่น โดยต้องแจง้ให้นสิิตในความดูแลทราบ  

 3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตใน ช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้               

(Office Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 การคัดเลือก แตง่ตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ต้องผา่นขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

 4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะ

และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่  สกอ . ก าหนดไว้ ระบุหลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน 

ด าเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบให้

ชัดเจน 

 4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ด าเนินการสอบ

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง

คณะ 

 4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และ

บรรจ ุ

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงานด้านต่างๆ เชน่ แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

 4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหาแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่พิจารณาจากความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณท์ี่

สาขาวิชาเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นๆได้ โดยต้องมอีาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา

ร่วมหารอืกับอาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมและความจ า เป็น ในรายวิชาที่หลักสูตรต้องการ

และขาดแคลน โดยต้องมีการเชญิอาจารย์พิเศษล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร 

 5.1.1 การประเมนิความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้ 

การฝึกงาน และศษิย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑติที่จบการศกึษาไปแล้ว 2 ปี

และ 4 ปีตามล าดับ 

 5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

 5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

 5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถาน

ประกอบการที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

 5.2.1 การประชุมรว่มกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แตล่ะคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนแตล่ะรายวิชาที่แต่ละคนรับผดิชอบ 

 5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศกึษา 

 5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรูจ้ากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสติส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรอืปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นสิิตได้ความรู้

ครบถ้วนเนื้อหา 

 5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสติส่วนใหญ่งานที่ได้รับใหท้ า

มีคุณภาพไม่ดี ผูส้อนมหีน้าที่ปรับชีแ้นะข้อบกพร่อง โดยอาจใหน้ิสติท างานเดิมอกีครั้งโดยแก้ไขหรอื

มอบหมายงานใหม่ 

 5.3.3 ประเมินโดยผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานความรูภ้าษาฝร่ังเศส ประกาศนียบัตร

ในระดับไม่ต่ ากว่า A2  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

 คณะฯบริหารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรให้คณะ และสาขาตามล าดับ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อการศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ 

จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี้ 

 6.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสอืที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

 หนังสือ 

   ภาษาไทย    6,583   เล่ม 

   ภาษาอังกฤษ    2,376   เล่ม 

   ภาษาญี่ปุ่น    27   เล่ม 

   ภาษาฝร่ังเศส    152   เล่ม 

   ภาษาจนี    809   เล่ม 

   ภาษาศาสตร์ (อื่นๆ)   10   เล่ม 

 ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

   Science Direct 

   H.W. Wilson 12 Subjects 

   Springer Link 

   Academic Search Complete 

   ABI/INFORM Complete 

   Education Research Complete 

   Emerald 

   Matichon e-Library 

   ProQuest Dissertation@Theses 

   ThaiLis Digital Collection (TDC) 

   eBook Collection (EBSCOhost) 

 6.2.2 ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

 ภาษาไทย 1   92   เล่ม 

 ภาษาอังกฤษ   97   เล่ม 

 ภาษาญี่ปุ่น    12   เล่ม 
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 ภาษาฝร่ังเศส   458   เล่ม 

 ภาษาจนี    7   เล่ม 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

 6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสอืในรายวิชาที่สอน และสื่อการสอนอื่นๆไปยัง

สาขาวิชา เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซี้อหนังสือ 

 6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ไปยังศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซือ้หนังสือ 

 6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซือ้หนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความ

ต้องการหนังสอื วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่างๆมาใช้

ในการปรับปรุงการให้บริการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวม 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 คณะฯจัดท าโครงการประเมินการสอนของคณาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน คณะฯ

จะแจ้งผลการประเมินให้คณาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

 1.1.2 คณาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน 

และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

 1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะฯจัดท าเป็นประจ าทุก

ปี ในแตล่ะโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.4 คณาจารย์แต่ละท่านวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะฯจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน

ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน นิสิตเป็นผู้ประเมิน คณะฯจะแจ้งผลการประเมินให้

อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุงต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ /หรือผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร น าผลการประเมินทั้งหมด

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาค

ประชาชน กรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา 

และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
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ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมิน คือ คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผน

กลยุทธ์การสอน 

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาและเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด 

4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553      

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข   

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 30 30 

  1.1.1  หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  21 30 

  1.1.2  หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 90 90 

  2.1.1 กลุ่มวชิาแกน - 6 6 

  2.1.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ - 45 42 

  2.1.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก - 15 18 

  2.1.4 กลุ่มวชิาเอกเฉพาะ - - - 

  2.1.5 กลุ่มวิชาโท - 18 18 

  2.1.6 กลุ่มวชิาการศึกษาอิสระ/ การฝึกงาน/

สหกิจศกึษา 

- 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 6 6 

     รวม  (หน่วยกิต)        ไมน่้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 126 หนว่ยกิต 126 หนว่ยกิต 
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2.รายวิชาที่ปรับปรุงแก้ไข 

ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียด 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560  

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                              21  หน่วยกิต วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                              30  หน่วยกิต             

กลุ่มวิชาภาษา                                         9  หน่วยกิต                                กลุ่มวิชาภาษา                                        12  หน่วยกิต                             

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)    

   001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3(2-2-5)  

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                 3  หน่วยกิต    ปิดกลุ่มวิชา

สังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  

Wisdom 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต  บังคับเลือก 1 หน่วยกิต    ปิดกลุ่มวิชา

พลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense 

1(0-2-1)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                    8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ                                  18 หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วย

กิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills 

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural  Society 

3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital  

Society 

3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living 

3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน 

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก                 ไม่น้อยกว่า 9    หน่วย

กิต 

   ปิดรายวิชาศึกษา

ทั่วไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา  

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า Information Science for 

Study and Research 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 

Fundamental Laws for Quality of 

Life 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6)    

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5)    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the 

Information Age 

3(3-0-6)    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily 

Life 

3(3-0-6)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology  Around  

Us 

3(3-0-6)    

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาแกน                                           6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน                                           6 หน่วยกติ  

   146201 ภาษาอังกฤษเพือ่พะเยาศึกษา 

English for Phayao Studies 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทาง

ภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ใน

ท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา 

อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดพะเยา 

ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา 

การปรับตัวของจังหวัดในการก้าว

เข้ าสู่ ป ระชาคมอา เซี ยน แล ะ

ประชาคมโลก 

English communication skill for 

basic geography and 

demography in various local 

areas of Phayao Province, its 

identity, history, socirty, 

economy, and culture of Phayao, 

its adaptation to ASEAN and 

World Community 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

145398 ระเบียบวิธีวิจัย             

Research Methodology 

ความหมายความส าคญั ประเภท

การวิจัย ปัญหาและสมมุติฐาน

การวิจัยประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมลู จรรยาบรรณ

นักวิจัย การเขียนโครงร่างและ

รายงานการวิจัย 

3(3-0-6) 145398 ระเบียบวิธีวิจัย                    

Research Methodology 

การวิจัยประเภทต่างๆ  ปัญหาและ

สมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง 

Types, problems and hypotheses of 

research, population and sample, 

research tools, methods of data collection 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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Study meaning, significance, 

types, problem and hypothesis of 

research, population and sample, 

research tools, methods of data 

collection and data analysis, 

ethics of researcher, proposal 

and research report writing 

and data analysis, ethics of researcher 

and research proposal writing 

วชิาเอก กลุ่มวิชาเอกบังคับ และ เอกเลือก   60 หน่วยกิต     

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 

French I 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารใน

ชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์

ฝร่ังเศสเบื้องต้น โครงสรา้ง

ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

French for daily communicative 

skills, listening, speaking, reading 

and writing skills, elementary 

French grammar, simple 

sentence structure. 

3(2-2-5) 145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 

French I 

หลักไวยากรณ์และโครงสรา้ง

ประโยคเบือ้งต้น โดยการปูพื้นฐาน

ที่ส าคัญของภาษา ฝึกทักษะด้าน

การฟัง การพูด การอา่น และการ

เขียน เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับศัพท์

และส านวนต่างๆที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน รวมทั้งวัฒนธรรม

ของชาวฝร่ังเศส 

Basic French grammar and 

sentence structures, practice of 

four skills: listening, speaking, 

reading and writing, general 

vocabulary and expressions in 

everyday life, as well as French 

culture 

3(2-2-5) 

 

 

 

ปรบัค าอธิบาย

รายวิชา 

145104 ภาษาฝรั่งเศส 2  

French II 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ตา่งๆ ไวยากรณ์

ฝร่ังเศส โดยเน้นโครงสรา้ง

ประโยคที่ซับซ้อน ระดบัภาษา

ฝร่ังเศสที่แตกต่างกัน  

French for communication in 

various situations, French 

grammar, with an emphasis on 

complex sentence structure, 

different levels of French 

language 

3(2-2-5) 145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 

French II 

หลักไวยากรณ์และโครงสรา้ง

ประโยคเบือ้งต้นที่สูงขึน้ 

เสรมิสร้างทักษะด้านการฟัง การ

พูด การอา่น และการเขียน 

เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบัศัพท์และ

ส านวนต่างๆ ที่ใชใ้นชวีิตประจ าวัน

ในระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งวัฒนธรรม

ของชาวฝร่ังเศส   

Basic French grammar and basic 

sentence structures at a higher 

level, practice of four skills: 

listening, speaking, reading and 

writing. General vocabulary, 

expressions in everyday life, 

including French culture 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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145111 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and Speaking I 

การฟังและการพูดในสถานการณ์

ต่างๆ ในชวีิตประจ าวัน การฟัง

ภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนาและ

ข่าว การพูดแสดงความคิดเห็น 

สัทศาสตร์ฝร่ังเศสและการฝึกออก

เสียง สัทอักษร IPA      

 Listening and speaking in 

various situations in daily life, 

Listening skill based on 

conversation and report, 

expressing an opinion, French 

phonetics and pronunciation 

practice, phonetic transcription of 

IPA 

3(2-2-5) 145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and Speaking I 

การพัฒนาทักษะในการฟังและ

การพูดเบื้องต้นในสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ

ทักทาย การแนะน าตนเองและ

ผู้อื่น การกล่าวอ าลา การถามและ

บอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็น

ต้น   

Development of listening and 

speaking skills in various 

situations of daily life including 

salutation, self-introduction, 

farewell, asking and telling 

directions, apologizing   

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 

French Listening and Speaking 

II      

การฟังภาษาฝร่ังเศสจากข่าว บท

สนทนาในบรบิทต่างๆ ภาพยนตร์

และสื่อต่างๆ การจับใจความ การ

เล่าเร่ือง และการแสดงความ

คิดเห็น       

Listening French report and 

conversation in various contexts, 

cinema and authentic document, 

summarizing, retelling and 

expressing opinions 

3(2-2-5) 145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 

French Listening and Speaking 

II 

การพัฒนาทักษะในการฟังและ

การพู ดภาษาฝ ร่ังเศสจากบท

ส น ท น า  จ า ก ร า ย ก า ร วิ ท ยุ 

ภาพยนต ร์แล ะสื่ อต่ างๆ  โดย

ส าม ารถ จั บ ใจ ค วาม แล ะพู ด

ถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็น

ภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องได ้

Development of listening and 

speaking skills from various 

media including dialogue, radio 

programs, movies and other 

authentic materials, analysis and 

summary of main ideas using 

correct French. 

3(2-2-5)  

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

145121 การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I

การอา่นข่าว บทความขนาดสั้น  

เรื่องสั้น การอา่นเพื่อความเข้าใจ 

การเขียนเรยีงความขนาดสั้นใน

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน 

Reading news, short article, 

short story, reading for 

comprehension, writing short 

composition in various contexts in 

3(2-2-5) 145221 การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I

กลวิธีการอา่นและเขียน การฝึก

อา่นบทความภาษาฝร่ังเศส

ประเภทต่างๆ จากข่าว บทความ

สั้นๆ และเรื่องเล่าสั้นๆ เน้น

ความสามารถในการจับประเด็น

ส าคัญ การล าดับความคดิ การ

วิเคราะห์โครงสรา้งของบทอา่น 

การสรุปความจากบทอา่น 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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daily life Reading and writing strategies, 

practice reading French in 

various texts including news, 

short reading passages, short 

stories, emphasizing the ability 

to find main idea, sequence of 

thought, analyzing the structure 

of texts, and summarizing from 

reading passages 

145122 การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 

2 

French Reading and Writing II 

การอา่นบทความภาษาฝร่ังเศสทีม่ี

เนือ้หาเชิงวิชาการ  วรรณกรรม  

การวิเคราะห์บทอ่าน การอา่นเพื่อ

มุ่งประสิทธิผล การเขียน

เรียงความขนาดสั้นที่มีเนือ้หาเชงิ

วิชาการReading academic 

French texts, literature, text 

analysis, effective reading, 

writing short academic 

compositions 

3(2-2-5) 145222 การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 

2 

French Reading and Writing II 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการ

เขียน จากบทความภาษาฝร่ังเศส

ในระดั บที่ สู งขึ้น  ฝึก วิ เค ราะห์

ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ 

และถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา

ฝร่ังเศสที่ถูกต้องและชัดเจน  

Development of reading and 

writing skills in French texts at a 

more complex language level, 

analyzing idea in texts, 

summarizing and expressing 

opinions correctly and clearly 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145201 ภาษาฝรั่งเศส 3 

French III  

โครงสรา้งภาษาฝร่ังเศสทีซ่ับซ้อน 

รูปประโยค ความสัมพันธภ์ายใน

และระหว่างประโยค การวิเคราะห์

โครงสรา้งประโยคและการใช้

ภาษา การจดบันทึกข้อความ และ

การน าเสนอ    

Complex French structures, 

sentence pattern and inter-

sentence relationship, structural 

analysis and language use, 

note-taking and presentation 

skills 

3(2-2-5) 145201 ภาษาฝรั่งเศส 3 

French III 

หลักไวยากรณ์และโครงสรา้ง

ประโยคในระดับกลาง เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะด้านการฟัง การพูด การ

อา่น และการเขียน เพิม่พูนความรู้

เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆ ที่

ใชใ้นชวีิตประจ าวันในระดับที่สูงขึน้ 

รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส

French grammar and sentence 

structures at an intermediate 

level, developing competences in 

listening, speaking, reading and 

writing, higher vocabulary and 

expressions including French 

culture 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

   145202 ภาษาฝรั่งเศส 4 

French IV 

หลักไวยากรณ์และโครงสรา้ง

3(2-2-5)  
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ประโยคในระดับกลางที่สงูขึน้ เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะด้านการฟัง การพูด 

การอา่น และการเขียน เพิ่มพูน

ความรู้เกี่ยวกับศัพทแ์ละส านวน

ต่างๆ ที่ใชใ้นชวีิตประจ าวันใน

ระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งวัฒนธรรม

ของชาวฝร่ังเศส   

French grammar and sentence 

structures at an upper - 

intermediate level, developing 

competences in listening, 

speaking, reading and writing, 

higher vocabulary and 

expressions including French 

culture 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

145321 การเขยีนเรียงความภาษาฝรั่งเศส  

French Composition Writing 

หลักการเขียนเรยีงความ ตัวอย่าง

การเขียนเรยีงความหัวข้อต่างๆ 

การเขียนเรยีงความในหัวข้อต่างๆ 

ทั้งที่มีเนื้อหาทั่วไปและมีเนื้อหาเชิง

วิชาการ 

Techniques of writing 

composition, example of reports 

in various subject, writing in 

various subjects both general 

and academic writing 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

145231 วรรณคดีฝรั่งเศสเบือ้งต้น  

Introduction to French 

Literature 

ประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส ศึกษา

นักเขียนคนส าคญั บทประพันธ์

ลักษณะต่างๆ  ทั้งร้อยแก้วและ

ร้อย 

กรองที่มีลักษณะเด่นตั้งแต่ยุค

กลางจนถึงปัจจบุัน 

History of French literature: 

important writers and great 

works including prose and poetry 

from the middle ages to present 

3(3-0-6) 145331 วรรณคดีฝรั่งเศสเบือ้งต้น 

Introduction to French 

Literature 

ประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส นักเขียน

คนส าคญั บทประพันธท์ี่มีลกัษณะ

เด่นตั้งแต่ยุคกลางจนถงึศตวรรษที่ 

20 

History of French literature: 

important writers and great 

works from the Middle Ages to 

the 20th Century 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   145141 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส 

French Phonetics 

ระบบเสียงภาษาฝร่ังเศส ได้แก่ 

3(3-0-6)  

 

 



108 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

สระ พยัญชนะ การละ การเชื่อม

ค า กระบวนการออกเสียง การลง

น้ าหนักระดับเสียงในประโยค ฝึก

อา่นและเขียนสัทอกัษร  

French phonological system 

including vowels and consonants, 

elision and liaison, articulation 

process, intonation, practice in 

reading and writing phonetic 

alphabet   

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

145241 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส  

French Linguistics 

  ทฤษฎีและแนวคิดตา่งๆ ทาง

ภาษาศาสตร์ องค์ประกอบ หน้าที ่

แนวทางการวิเคราะหภ์าษา 

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์อื่นๆ ระบบเสียงในภาษา

ฝร่ังเศส ระบบหน่วยค า 

ความหมาย และโครงสร้าง

ประโยค การเขียนและการอา่นสัท

อักษร การออกเสียง การเชื่อมค า 

และการลงน้ าหนกัเสียงในระดับ

ประโยค  

Linguistic theories, constituents, 

functions, concepts of language 

analysis and the relationship of 

different fields of study, French 

phonological system including 

articulators and articulation 

process, morphological system, 

semantics and syntax, writing 

and reading by blending words, 

pronouncing and putting liaison 

and intonation on statements 

3(3-0-6) 145241 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น 

Introduction to French 

Linguistics 

ทฤษฎแีละแนวคิดต่างๆทาง

ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 

องค์ประกอบ หน้าที่ แนวทางการ

วิเคราะห์ภาษา และความสมัพันธ์

เชิงโครงสรา้งของประโยค 

Linguistic theories, constituents, 

functions, concepts of language 

analysis and syntax 

3(3-0-6)  

 

 

 

ปรับชื่อวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145251 อารยธรรมฝรั่งเศส   

French Civilization 

อารยธรรมฝร่ังเศส ด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และ

ศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เร่ิมก่อตัง้

ประเทศจนถึงการปกครองใน

ระบอบสาธารณรัฐที่ 5  

French civilization; society, 

politics, arts and culture from the 

3(3-0-6) 145251 อารยธรรมฝรั่งเศส 

French Civilization 

ประวัติศาสตร ์การเมือง สงัคม 

เศรษฐกิจ และศิลปวฒันธรรมของ

ประเทศฝร่ังเศส ตั้งแตส่มัยก่อตั้ง

ประเทศฝร่ังเศสจนถึงปัจจบุัน 

History, politics, society, 

economy, arts and cultures of 

France from the founding of the 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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founding of the nation to the 5th 

French republic 

nation to present 

 

145353 ภาพยนตร์และเพลงฝรั่งเศส 

French Cinema and Songs 

ภาพยนตรแ์ละเพลงฝร่ังเศสในแต่

ละสมัย การวิเคราะห์ และการ

แสดงความคิดเห็นหลงัจากชมและ

ฟังตัวอย่าง  

French cinema and songs in 

different period, analysis and 

expressing opinion after 

watching and listening from 

examples 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

145363 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจและ

เลขานุการ  

French for Business and 

Secretarial Science  

พัฒนาทักษะในการใชภ้าษาทั้ง

ทางด้านการฟัง การพูด การอา่น 

และการเขียนเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ เช่น 

การสนทนาธุรกิจทางโทรศัพท์  

การเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสาร

โครงงาน การแนะน าบุคลากร เป็น

ต้น   

Development of language usage 

including listening, speaking, 

reading, and writing to apply in 

business communications such as 

making business calls, writing 

business letters, facsimile, and 

reports as well as introducing 

personnel. 

3(2-2-5) 145462 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ธุรกิจ 

 French for Business  

ภ า ษ า ฝ ร่ั ง เ ศ ส เ พื่ อ ก า ร

ติดต่ อสื่ อสารด้ านธุ รกิ จ  การ

สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ 

การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมาย

อิ เล็ กท รอนิ กส์ แล ะก ารเขี ยน

รายงานการประชุม  

French using in the field of 

business, business conversation, 

writing business letter, email and 

minutes writing 

 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   145301 ภาษาฝรั่งเศส 5 

French V 

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์

ภาษาฝร่ังเศส รวมทั้งวัฒนธรรม

ฝ ร่ั ง เศ ส ใน ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ

น าเสนอข้อมูลและความคิดเห็น

เป็นภาษาฝร่ังเศสอย่างถูกต้อง ทั้ง

ในด้านทักษะการฟัง การพูด การ

อ่ า น  แ ล ะ ก า ร เขี ย น  โด ย ใช้

3(2-2-5)  

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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โครงสรา้งที่สลับซับซ้อนและระดับ

ภาษาที่เหมาะสม  

French grammar and sentence 

structures at an advance level as 

well as French culture, 

summarizing and making a 

presentation with correct French 

through four skills including 

listening, speaking, reading and 

writing with complex construction 

and appropriate language. 

145211 การสนทนาและการอภิปราย 

Conversation and Discussion 

หลักการสนทนาและอภิปราย

อย่างเป็นแบบแผน การสนทนา 

โตต้อบ แสดงความคิดเห็น และ

อภิปรายในประเด็นต่างๆ 

Formal conversation and 

discussion pattern, conversation, 

opinions expressing and 

discussion in various subjects 

3(2-2-5) 145311 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสและ

การอภิปราย  

French Conversation and 

Discussion 

การสนทนา การโตต้อบ การแสดง

ความคดิเห็นและการให้เหตุผล 

การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมและ

การฝึกอภิปรายในประเด็นต่างๆ 

ไดแ้ก่ ประเดน็ปัญหาทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้  

Conversations, discussions and 

expressing opinions with 

appropriate language and 

expressions on various issues 

including society, economy and 

politics 

3(2-2-5)  

 

 

 

ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145222 การอ่านงานเขยีนทั่วไป 

General Text Reading 

กลวิธีการอา่นเพื่อจับใจความ

ส าคัญ โครงสรา้งของตัวบททีม่ี

ลักษณะเฉพาะและกลวิธีการ

น าเสนอ การอา่นบทความที่มี

เนือ้หาเฉพาะด้าน การอา่นข่าว 

การอา่นเอกสารต่างๆ การอา่น

เอกสารทางวิชาการ  

Reading techniques, grammatical 

structures and specific discourse 

structures and stylistic, reading 

texts in specific field, reports, 

authentic documents, academic 

articles   

3(3-0-6)    ปิดรายวิชาโดย

เนือ้หาแทรกอยู่

วิชาการอา่นสื่อ

สิ่งพิมพ์ภาษา

ฝร่ังเศส 
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145331 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 17-18 

17th- 18th Century French 

Literature 

วรรณกรรมฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 

17-18 รูปแบบ แนวความคิด และ

กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพนัธ์

ระหว่างงานวรรณกรรมกับ

ลักษณะเฉพาะของสมัย 

French literature of seventeenth 

to eighteenth century: genres, 

ideas and writing techniques, 

relation between literary works 

and the special characteristics of 

the period 

3(3-0-6)    ปดิวิชาโดยที่

เนือ้หาแทรกอยู่

ในวชิาวรรณคดี

ฝร่ังเศสเบื้องต้น 

145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 

19th Century French 

Literature   

ศึกษาวรรณกรรมส าคัญ ของ

ฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 19 วิเคราะห์

รูปแบบ แนวความคิด และกลวิธี

การประพันธ์ของวรรณกรรมนั้นๆ

โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของงาน

วรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของ

สมัย    

Study of the important literary 

France works in nineteenth 

century. Analysis of literary 

genres, ideas and writing 

techniques emphasizing the 

relation and the special 

3(3-0-6) 145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมยั

Contemporary  French 

Literature 

วรรณกรรมฝ ร่ังเศส ร่วมสมั ย 

รูปแบบ แนวความคิด และกลวิธี

การประพันธ์ ความสัมพันธ์ของ

งานวรรณกรรมกับสั งคมตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละสมัย และ

วรรณกรรมของของกลุ่มประเทศ

ผู้ใช้ภาษาฝร่ังเศส 

Contemporary French literature: 

genres, themes and writing 

techniques, relationship between 

literary works and society 

relating to the particular 

characteristics of different 

periods and literature of 

Francophone countries 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145333 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จนถึง

ปัจจุบัน 

20th Century and 

Contemporary French 

Literature 

วรรณกรรมฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 

20 จนถึงปัจจุบัน รูปแบบ 

แนวความคิด และกลวิธีการ

3(3-0-6)    ปิดรายวิชาโดย

เนือ้หาแทรกอยู่

ในวชิาวรรณคดี

ฝร่ังเศสเบื้องต้น 

และวิชา

วรรณกรรม

ฝร่ังเศสร่วมสมัย 
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ประพันธ์ ความสมัพันธ์ของงาน

วรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของ

สมัย 

French literature of twentieth 

century and contemporary 

France: genres, ideas and 

writing techniques, relation 

between literary works and the 

special characteristics of the 

period 

145341 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น

ภาษาต่างประเทศ 1 

Teaching French as a Foreign 

Language I 

ทฤษฎีการสอน เทคนิคการสอน 

วิธีการใช้สื่อการสอน แบบเรียน 

การ สร้างแบบฝึกหัด  การเขียน

แ ผ น ก า รส อ น   ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผล  

Theory of teaching, teaching 

techniques, pedagogic media 

use in class, methods of 

teaching, textbooks, writing 

lesson plans, constructing 

exercises, measurement and 

evaluation 

3(2-2-5) 145341 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ  

Teaching French as a Foreign 

Language  

ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆด้านการ

ส อ น ภ าษ าฝ ร่ั ง เศ ส ใน ฐ าน ะ

ภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์

แบบเรียน วิธีการใช้สื่อการสอน 

การเขียนแผนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

Theories and concepts of 

teaching French as a foreign 

language, textbook analysis, 

developing teaching materials, 

writing lesson plans, evaluation 

and assessment 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145351 ฝรั่งเศสปัจจุบัน  

France Today 

ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ศิลปวฒันธรรมฝร่ังเศส 

วิถีชีวิตและความก้าวหน้าทาง

วทิยาการด้านต่างๆ ของประเทศ

ฝร่ังเศสในยุคปัจจุบัน 

French society, economy, 

politics, arts and culture, way of 

life and the developments in 

various fields in France today 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา โดย

เนือ้หาแทรกอยู่

ในวิชาอารยธรรม

ฝร่ังเศส  

145352 สิ่งพิมพ์และสื่อฝรั่งเศส 

French Press and Media 

การใชภ้าษาและกลวิธีในการ

น าเสนอข่าวสารในหนงัสือพมิพ์ 

นิตยสาร วทิยุและโทรทัศน์

3(2-2-5)    ปิดรายวิชาโดยที่

เนือ้หาแทรกอยู่

ในวชิาการอา่น

สื่อสิ่งพิมพ์ภาษา

ฝร่ังเศส 
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ฝร่ังเศส การวิเคราะห์เนื้อหา และ

การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับประเทศฝร่ังเศสจาก

สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ 

Language stylistic and technique 

in French newspapers, 

magazines, radio and television, 

analysis of content and an 

analysis of situation concerning 

French society in press and 

media 

145361 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การท่องเท่ียว

และการโรงแรม 1  

French for Tourism and Hotel 

I   

ภาษาฝร่ังเศสที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและ

ประเทศในอาเซียน การสนทนาที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การ

โรงแรม และอุตสาหกรรมการ

บรกิาร  

French for tourism and hotel, 

general informations about 

Thailand and Asian countries, 

conversation concerning tourism, 

hotel and hospitality industry 

3(2-2-5) 145361 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การโรงแรม 

French for Hotel  

ภ า ษ า ฝ ร่ั ง เศ ส ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร

ติ ดต่ อ สื่ อ ส ารด้ าน ธุ รกิ จ ก าร

โรงแรมและอุตสาหกรรมการ

บริการโดยเน้นทักษะการฟังและ

การพูดในสถานการณ์จ าลองของ

ผู้ ให้ บ ริก ารและผู้ ใช้บ ริก าร มี

การศึกษานอกสถานที่  

French for communicative hotel 

business, hospitality industry, 

focusing on listening and 

speaking using simulation of 

service providers and customers, 

and a field trip 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับชื่อวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145371 การแปลฝรั่งเศส-ไทย 1 

French -Thai Translation I 

ประวัติและทฤษฎีการแปล ทฤษฎี

การแปลแบบยึดความหมาย การ

ใช้พจนานุกรมและการค้นคว้า

ข้อมู ล  การแปลข้อความและ

บทความในด้านต่างๆ จากภาษา

ฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย ปัญหาและ

วิธีการแก้ไขปัญหาที่พบในการ

แปล 

History and translation theory, 

Interpretative theory of 

translation (the theory of Sens), 

dictionary use and data 

researching, translation practice 

3(2-2-5) 145371 การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 

Introduction to French 

Translation 

หลั กการแปลขั้นพื้ นฐาน  เน้ น

การศึกษากลวิธีในการแปลภาษา

ฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย โดยฝึกการ

แปลในระดับประโยคและบทความ

สั้นๆ  

Principles of basic translation, 

emphasizing on strategies in 

translation from French into Thai 

by translating sentences and 

short passages from French into 

Thai 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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in various passages and short 

articles from French into Thai, 

problems occurring during the 

process of re-expression and 

their solutions 

   145321 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษา

ฝรั่งเศส  

French Printed Media 

Reading  

ก ารอ่ าน สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะสื่ อ

ออนไลน์  โดยเน้นแนวคิดมิติทาง

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

วัฒนธรรม เทคนิคการน าเสนอ

บทค วามและก ารส รุป ค วาม  

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่

อา่นโดยการอภิปรายหรือข้อเขียน 

Printed and online media 

reading, emphasizing on society, 

economy, politics and culture 

dimension, presentation and 

summarizing techniques, 

expressing opinions about the 

text in form of discussion or 

writing    

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

145416 การเขยีนรายงานภาษาฝรั่งเศส 

French Report Writing 

หลักการและวิธีการเขียนรายงาน 

การค้นคว้า รวบรวม วิ เคราะห์

ข้อมูล เรียบเรียงความคิดเห็น และ

เขียนรายงานเป็นภาษาฝร่ังเศสที่มี

ประสิทธิภาพ 

Principles and techniques of 

reports writing, data researching 

and collecting information, 

information analysis, organization 

of ideas, report writing in 

efficient French 

3(2-2-5) 145421 การเขยีนภาษาฝรั่งเศสเชงิวชิาการ  

French for Academic Writing 

หลักการเขียนรายงาน การค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์ และ

สั ง เค ราะห์ ข้ อ มู ล  ก ารจั ดท า

บรรณานุกรมและการเรียบเรียง

ข้ อ มู ล แล ะค วาม คิ ด เห็ น เป็ น

รายงานภาษาฝร่ังเศสที่สมบูรณ์  

Principles of report writing, 

conducting research, collecting 

data, data analysis and 

synthesis, writing bibliography, 

organizing information and 

opinions in report efficiently 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145342 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น

ภาษาต่างประเทศ 2 

Teaching French as a Foreign 

Language II 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชาโดย

แทรกเนือ้หาอยู่

ในรายวิชาการ

สอนภาษา

ฝร่ังเศสในฐานะ
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เทคนิควิธีการสอน  วิ เคราะห์

แบบเรียน การสร้างแบบฝึกหัด

รูป แบบต่ างๆ  ก ารส ร้างแบบ

ประเมินผลของแบบฝึกหัด การ

สังเกตการสอนภาษาฝร่ังเศสในชั้น

เรียน การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

Various techniques, analysis of 

the several teaching methods, 

constructing exercises and 

evaluation of exercises, class 

observation, teaching French as 

a foreign language 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

145461 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การท่องเท่ียว

และการโรงแรม 2  

French for Tourism and Hotel 

II    

ภาษาฝร่ังเศสระดับสูงที่ใช้ในงาน

ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

วิถี ชี วิต  ประเพณี  ศาสนา ภู มิ

ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญทั้งในประเทศไทย 

ป ระ เท ศ ใน อ า เซี ย น  ร ว ม ถึ ง

ประ เทศอื่ น ๆ  การศึ กษานอก

สถานที ่

French for tourism and hotel at 

higher level, way of life, 

tradition, religion, indigenous 

wisdom, tourist attractions in 

Thailand, Asian countries and 

other countries, a field-trip study 

3(2-2-5) 145362 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การท่องเท่ียว 

French for Tourism  

ภาษ าฝ ร่ั ง เศสที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ

อุ ต ส าห ก รรม ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 

ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

โบ ร าณ ส ถ าน  แ ล ะ ส ถ าน ที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 

การปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ

ด้านการท่องเที่ ยว ทั กษะการ

สื่อสารที่ จ า เป็ นต่อการปฏิบั ติ

หน้าที่มัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการ

เป็นมัคคุ เทศก์ในสถานที่ จริงที่

ก าห นด ให้  มี ก ารศึ ก ษ านอก

สถานที่ 

French for Tourism industry, 

general knowledge about arts 

and culture, history, historical 

sites and major tourist attractions 

in Thailand, working in tourism 

business, necessary 

communication skills for tour 

guides, practice being a guide in 

given situations including a field 

trip study 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   145441 การวเิคราะห์ข้อผดิพลาดในการ

ใช้ภาษาฝรั่งเศส 

Error Analysis in French 

Usage 

3(3-0-6)  

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่

เกี่ยวกับการใชภ้าษาฝร่ังเศสของ

ผู้เรียนชาวไทย โดยวิธีการทาง

ภาษาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการ

แก้ไขปญัหาและพัฒนาการใช้

ภาษาฝร่ังเศสของผู้เรียนชาวไทย 

Analyzing errors of using French 

language in Thai learners by 

using linguistics concepts to find 

solutions and to develop French 

language Usage in Thai learners 

   145461

  

ภาษาฝรั่งเศสส าหรับงาน

มัคคุเทศก์ 

French for Tourist Guides 

การศึกษาเอกสารและสื่อต่างๆ ที่

เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

ชีวติความเป็นอยู่ ศลิปะ 

วัฒนธรรมของไทย และทกัษะการ

ใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการ

ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ มี

การศึกษานอกสถานที ่

Studying documents and media 

relating to Thai geography, 

history, lifestyles, arts and 

culture and French language 

skills for tourist guide including a 

field trip study 

3(2-2-5)  

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

   145463

  

ภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคลากร

สายการบิน 

French for Airline Personnel 

การศึกษาและการฝึกทักษะการ

พูดภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากร

สายการบิน ที่ให้บรกิารภาคพืน้ดิน

และบนเคร่ืองบิน มกีารศึกษานอก

สถานที ่

Studying and practicing French 

language skills for airline 

personnel including ground  

staff and flight attendants and a 

field trip 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

145471 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2  

French – Thai Translation II 

3(2-2-5) 145471 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 

French -Thai Translation 

3(2-2-5) 
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การแปลบทความ บทความเฉพาะ

ด้าน เร่ืองสั้น วรรณกรรมจาก

ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย และ

จากภาษาไทยเป็นภาษาฝร่ังเศส 

ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่

พบในการแปล การวิเคราะห์บท

แปล ตัวอย่างบทแปลที่มีคุณภาพ  

Translation from French into Thai 

and vice-versa; text, text in 

specific field, short story, 

literature, problems occurring 

during the process of re-

expression and their resolutions, 

analysis of translation, example 

of an efficient translation 

การฝึกทักษะในการแปลข้อเขียน

ป ระ เภทต่ า งๆ  ก ารถ่ ายทอด

ความหมายจากต้นฉบับข้อเขียน

ภาษาฝร่ังเศสมาเป็นบทแปลภาษา

ไ ท ย ที่ ส ล ะ ส ล ว ย แ ล ะ สื่ อ

ความหมายตรงกัน  

Practice in translating various 

texts from French into Thai 

beautifully and correctly  

 

 

 

 

ปรับชือ่วชิาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชา/รายวชิาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

145101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 1                      

Elementary French I 

ภาษาฝร่ังเศสระดับพื้นฐานเพื่อ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์  

วัฒนธรรมฝร่ังเศส การออกเสียง

ภาษาฝร่ังเศสอย่างถูกต้อง และ 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น   

Elementary French for daily 

communicative skills, vocabulary, 

French culture, correctly French 

pronunciation, and elementary 

grammar study 

3(2-2-5) 145101 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 1                      

French for Communication I 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารใน

ชีวติประจ าวัน ระดับพืน้ฐาน 4 

ทักษะ การฟัง การพูด การอา่น 

และการเขียน และไวยากรณ์

ฝร่ังเศสเบื้องต้น 

Elementary French for beginners, 

practice skills in listening, 

speaking, reading and writing 

with an emphasis on everyday 

communicative skills, and 

elementary French grammar 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับชื่อวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145102 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 2                      

Elementary French II 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร       

ในสถานการณ์ตา่งๆ วฒันธรรม

ฝร่ังเศส ทักษะการฟัง พดู อ่าน 

เขียน ไวยากรณ์ฝร่ังเศสโดยเน้น 

โครงสรา้งประโยค  

French for communication in 

various situations, French culture 

listening, speaking, reading and 

writing skills, grammar study 

with an emphasis on sentence 

structure 

 

3(2-2-5) 145102 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 2                      

French for Communication II 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ใน 4 ทักษะ 

การฟัง การพูด การอา่น การเขียน 

และไวยากรณ์ฝร่ังเศสในระดับที่

สูงขึน้ 

French for communication in 

various situations, practice skills 

in listening, speaking, reading 

and writing skills, higher level of 

French grammar 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับชื่อวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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145362 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การบริการ

สุขภาพ 1 

French for Health Services I 

ภาษาฝร่ังเศสที่เกี่ยวข้องกับการ

บรกิารสุขภาพ ค าศัพท์ การ

สนทนาในบรบิทที่เกี่ยวข้องกับการ

บรกิารสุขภาพ การอา่นเอกสาร

ทางการแพทย ์ฉลากยา บทความ

ที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพ 

French in the field of health 

services, vocabulary, 

conversation in health services, 

medical document, drug label, 

health article 

3(2-2-5)     

ปิดรายวชิา 

145364 ภาษาฝรั่งเศสด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 1 

French for Science and 

Technology I 

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น 

การเขียนโดยเน้นเนื้อหาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีการคมนาคมขนส่ง 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Listening, speaking, reading and 

writing in the context of science 

and technology,  terms using in 

science and technology, 

transportation, information 

technology 

3(2-2-5) 145363 ภาษาฝรั่งเศสด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 1 

French in Science and 

Technology I 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขี ยน โดย เน้ น เนื้ อห าด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศัพท์

ที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Listening, speaking, reading and 

writing in the context of science 

and technology, terms using in 

science and technology, 

transportation, information 

technology 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

145365 ภาษาฝรั่งเศสด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 2  

French for Science and 

Technology II 

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ

อา่นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ

ฟังข่าว การเล่าเรื่อง และการเขียน

รายงานสั้นๆ ในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 

French using in the field of 

science and technology, reading 

3(2-2-5) 145364 ภาษาฝรั่งเศสด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 2  

French in Science and 

Technology II 

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ

อา่นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ

ฟังข่าว การเล่าเรื่อง และการเขียน

รายงานสั้นๆ ในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

French using in the field of 

science and technology, reading 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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text concerning science and 

technology, listening, retelling 

and writing short report in the 

relevant field 

texts concerning science and 

technology, listening, retelling 

and writing short report in the 

relevant field 

145366 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและ

การระหว่างประเทศ 1 

French for Law and 

International Affairs I 

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น 

การเขียนในบริบทด้านกฎหมาย

และการระหว่างประเทศ ศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการ

ระหว่างประเทศ ลกัษณะเฉพาะ

ของโครงสรา้งทางภาษา  

Listening, speaking, reading and 

writing in the context of law and 

international affairs, terms using 

in law and international affairs, 

language structure used in this 

field 

3(2-2-5) 145365 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและ

การระหว่างประเทศ 1 

French in Law and 

International Affairs I 

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น 

การเขียนในบริบทด้านกฎหมาย

และการระหว่างประเทศ ศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการ

ระหว่างประเทศ  

Listening, speaking, reading and 

writing in the context of law and 

international affairs, terms using 

in law and international affairs 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

145367 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและ

การระหว่างประเทศ 2 

French in Law and 

International Affairs II 

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้าน

กฎหมายและการระหว่างประเทศ 

การอา่นบทความทางวิชาการที่มี

เนือ้หาเกี่ยวกับกฎหมายและการ

ระหว่างประเทศ การเขียนรายงาน

สั้นๆ ในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 

ลักษณะเฉพาะของโครงสรา้งทาง

ภาษา  

French in law and international 

affairs, reading academic text 

concerning law and international 

affairs, writing short report, 

language structure in this field 

3(2-2-5) 145366 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและ

การระหว่างประเทศ 2 

French in Law and 

International Affairs Il 

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้าน

กฎหมายและธุรกิจระหว่าง

ประเทศ การอา่นบทความทาง

วิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กฎหมายและการระหว่างประเทศ 

การเขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่

เกี่ยวข้อง  

French in law and international 

affairs, reading academic texts 

concerning law and international 

affairs, writing short report in the 

revenant field 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

145368 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและการบริการ 1 

French for Tourism and 

Hospitality Industry I 

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น 

3(2-2-5)     

ปิด 

รายวิชา 
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การเขียนโดยเน้นเนื้อหาด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การบรกิาร ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การบรกิาร ความรู้เบือ้งต้น

เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศ

ในอาเซียน 

Listening, speaking, reading and 

writing in the context of tourism 

and hospitality industry,  terms 

using in tourism and hospitality 

industry, general information 

about Thailand and Asian 

countries 

145369 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและการบริการ 2  

French for Tourism and 

Hospitality Industry II 

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการบรกิาร วิถี

ชวีิต ประเพณ ีศาสนา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมทัง้สถานที่ท่องเที่ยว

ส าคัญในประเทศไทย ประเทศใน

อาเซียน และประเทศอื่นๆ 

French using in Tourism and 

Hospitality Industry, Thai way of 

life, tradition, religion, local 

wisdom, tourist attractions in 

Thailand, Asian countries and 

other countries 

3(2-2-5)     

ปิด 

รายวิชา 

145462 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การบริการ

สุขภาพ 2 

French for Health Services II 

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้านการ

บรกิารสุขภาพ การสนทนาใน

หัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพการอา่น

ข้อเขียนเชิงวิชาการที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับสุขภาพ  การเขียน

รายงานสั้นๆ ในหัวข้อทีเ่กี่ยวข้อง  

French using in health services, 

discussion on health, reading 

academic text in health sciences, 

3(2-2-5)     

 

ปิดรายวิชา 
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writing a short report in relevant 

topic 

กลุ่มวิชาเลือกโท                           18 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

142111 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 1               

Chinese for Communication I 

ทั ก ษ ะพื้ น ฐ าน  4  ทั ก ษ ะข อ ง

ภาษาจีน พูด ฟัง เขียน อ่าน การ

ออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัท

อั ก ษ รภ าษ าจี น  ห รื อ  PINYIN 

ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่าง

ถูกต้องตามระบบการเขียนอักษร

จีนแบบบรรจง ศัพท์พืน้ฐานต่าง ๆ 

เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้

ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 

ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์

จีนพื้นฐาน  

Four basic skills of Chinese 

including speaking listening 

reading and writing, Chinese 

Pronunciation with Chinese 

phonological system (CHINESE 

PHONETIC ALPHABET) or PINYIN, 

Chinese character systematically 

writing skills, 3 0 0  of daily-life 

words and expressions, basic 

conversation and Chinese 

grammar 

3(2–2-5) 142111 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 1             

Chinese for Communication I 

ระบบและเทคนิคการออกเสียง

ภาษาจีน  (PINYIN) วิธีการเขียน

ตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษร

จีน  ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยใน

ชีวิตประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  

รูปประโยคพืน้ฐาน  

Study systems and techniques of 

Chinese pronunciation (PINYIN), 

Chinese alphabets writing, 

Chinese alphabets structures, 

basic Chinese vocabulary that 

frequently uses in daily life (HSK 

Level 1 -2 )  and fundamental 

sentences structures 

3(2–2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2               

Chinese for Communication II 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 

400 ค า การออกเสียงในระดับค า

หล ายพยางค์  วลี  แ ล ะระดั บ

ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้ นฐาน

ระดับประโยค โครงสร้างประโยค

แบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย 

ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี 

โครงสรา้งประโยคค าถามแบบต่าง 

ๆ  การใช้ค าบอกต าแหน่ง การ

บอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยา

3(2–2-5) 142112 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 2             

Chinese for Communication II 

ค า ศั พ ท์ พื้ น ฐ า น ที่ ใ ช้ บ่ อ ย ใน

ชีวิตประจ าวัน  (HSK ระดับ  3 ) 

พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจีน  การใช้ภาษาจีนเพื่อแก้

ไ ข้ ปั ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น

ชีวติประจ าวัน 

Study basic vocabulary that 

frequently uses in daily life (HSK 

Level 3), develop communication 

skill in Chinese, use the Chinese 

language to solve the easily 

problems in daily life 

3(2–2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่

แสด งค วามสมบ รูณ์ ขอ งการ

กระท า การเขียนอักษรจนี 

4 0 0  daily-life words and 

expressions, pronunciation in 

level of multi-syllable words, 

phrases and sentences, basic 

grammar of sentence structure, 

the sentences with verb 

complement, the sentences with 

adjective complement, the 

sentence with noun complement, 

the structure of interrogative 

sentences, the use of 

prepositions, telling the time and 

date, use of auxiliary verbs, the 

functional words, writing of 

Chinese characters 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาจนี 1                          

Chinese Listening and 

Speaking Development I 

การฟัง และการพูดบทสนทนา

ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันอย่าง

ง่าย ๆ การออกเสียงให้ชัดเจน

ถูกต้อง และการพูดโต้ตอบ 

Listening and speaking Chinese 

in simple dialogues for daily life, 

pronunciation, and ability for 

inquiring and answering 

3(2–2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาจนี 1                                          

Chinese Listening and 

Speaking Development I 

การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 

แ ล ะ ก า ร ต อ บ ค า ถ า ม จ า ก

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กี่ ย ว กั บ

ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น   ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  

อาหารและเคร่ืองดื่ม การซื้อของ 

คมนาคม  สุขภาพอนามัย 

Develop speaking, listening to 

basic Chinese from situation 

relates to daily life, residence, 

foods and drinks, shopping, 

transportation, health ,and be 

able to answer the questions 

from the situations above 

3(2–2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาจนี 2 

Chinese Listening and 

Speaking Development II 

การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีน

ในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง

และสูง โดยเน้นการใช้ถ้อยค าให้

3(2–2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาจนี 2                                           

Chinese Listening and 

Speaking Development II 

การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น 

แ ล ะ ก า ร ต อ บ ค า ถ า ม จ า ก

สถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก 

3(2–2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบาย
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ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณ์ 

Listening and speaking Chinese 

daily life dialogues in 

intermediate and advanced 

levels, using proper words in 

different situations 

สภาพอากาศ  การเรียนการศึกษา  

การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การ

ท่องเที่ยว 

Develop speaking, listening to 

elementary Chinese from the 

situations about hobbies, 

weather conditions, study, 

finance and banking, tourism, 

and be able to answer the 

questions  from the situations 

above 

รายวิชา 

142211 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 3              

Chinese for Communication 

III 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์

เฉพาะต่าง ๆ ประมาณ 500 ค า 

การใช้ค าบอกจ านวนเงิน ส่วน

ข ย า ย ภ า ค แ ส ด ง  ห น่ ว ย ค า

ไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับ

ส่ วน ขยายภาคแสดง  การซ้ า

ค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสอง

พยางค์  หน่ วยค าที่ แสดงการ

ด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง 

หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้น

ประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสอง

พยางค์  ประโยคที่ภาคแสดงมี

หลายกริยาวลี การใช้ค าบุพบท

ต่าง ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งค าเชื่อม

ของประโยคความซ้อน 

500 daily-life words and 

technical terms. Chinese 

currency, the complement 

modification. Functional words for 

complement and complement 

modification, the reduplication of 

monosyllabic and dissyllabic 

adjectives. Indication words in 

progressive aspect, the particle 

emphasizing on past experience, 

the reduplication of dissyllabic 

verbs, the sentence with several 

verb complements, prepositions 

and conjunctions used in complex 

3(2-2-5) 142213 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 3               

Chinese for Communication 

III 

การ ใช้ ค าศั พ ท์ เพื่ อ ก าร

สื่อสาร (HSKระดับ 3-4) การใช้

ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์

เพิ่ม เติม   โครงสร้างไวยากรณ์

ขั้นต้น  การเพิ่ มความสามารถ

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 

ก า ร ใช้ ภ า ษ า จี น สื่ อ ส า ร ใน

ชีวิตประจ าวัน  การใช้ภาษาจีน

บรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูด

สื่อสารระดับข้อความ 

Study vocabulary for 

communication (HSK Level 3-4), 

can use Chinese to build more 

vocabulary knowledge, basic 

grammar structures, increase 

ability of listening, speaking, 

reading and writing, use Chinese 

communication in daily life, use 

Chinese to describe information 

and communicate in paragraph 

level 

3(2-2-5)  

 

 

ปรับรหัสวิชา

เพื่อให้ตรงกับชั้น

ปีที่ศกึษาและ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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sentence 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน-การ

เขียนภาษาจนี 1  

Chinese Reading and Writing 

Development I 

ทั กษ ะก ารอ่ านและการเขี ยน

ภ า ษ า จี น ข น า ด สั้ น ที่ ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจ าวันทั่วไป เช่น บันทึก

ประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน า

ตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ 

ประกาศ โฆษณา 

Reading and writing skills in 

Chinese in term of diary, stories, 

letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, 

advertisement 

3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ

การเขียนภาษาจนี 1                         

Chinese Reading and Writing 

Development I 

ทั กษ ะก ารอ่ านและการเขี ยน

ภ า ษ า จี น ข น า ด สั้ น ที่ ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจ าวันทั่วไป เช่น บันทึก

ประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน า

ตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ 

ประกาศ โฆษณา 

Reading and writing skills in 

Chinese in term of diary, stories, 

letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, 

advertisement 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 

กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

143381 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1                 

Japanese Skills I 

อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ  

ก า ร อ อ ก เสี ย ง ภ า ษ าญี่ ปุ่ น   

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น

พื้นฐานส าหรับการแนะน าตัวและ

สนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 

Introduction to Japanese 

characters; Hiragana and 

Katakana, pronunciation in 

Japanese, basic Japanese 

structure for self introducing and 

conversation in daily life 

3(2-2-5) 143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1                  

Basic Japanese 1 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ 

ค าศั พ ท์ ภ าษ าญี่ ปุ่ น  300  ค า 

ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐาน 90 รูป

ประโยค 

Basic Japanese: Hiragana, 

Katakana, 300 vocabularies and 

90 sentence patterns in basic 

Japanese 

3(2-2-5)  

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

143383 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2                 

Japanese Skills II 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น

พื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านโดยเน้นการ

ฝึกทักษะการฟังและการพูด 

Basic Japanese structure at a 

higher level and practice in 4 

skills of Japanese language 

emphasizing on listening and 

speaking skills 

3(2-2-5) 143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2                      

Basic Japanese 2 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 

ค า ประโยคภาษาญี่ ปุ่นพื้นฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 300 

vocabularies and 70 sentence 

patterns from Basic Japanese 1 

3(2-2-5)  

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

143481 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3                3(2-2-5) 143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3                       3(2-2-5)  
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Japanese Skills III 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค

ภาษาญี่ ปุ่ น ที่ มี ค วามซั บซ้ อน 

พร้อมกับฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่

ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง

และการพูด 

Complex structure of Japanese 

language and practice in the four 

language skills emphasizing on 

listening and speaking skills 

Basic Japanese 3 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 

350 ค า  ป ระ โยค ภ าษ าญี่ ปุ่ น

พืน้ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 350 

vocabularies and 70 sentence 

patterns from Basic Japanese 2 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

143382 ญ่ีปุ่นศกึษา                             

Japanese Studies 

ศึกษาความ รู้พื้ นฐาน เกี่ ยวกับ

ประเทศญี่ ปุ่ น ในแง่ต่ างๆ อาทิ 

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม 

การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

Study basic knowledge about 

Japan in terms of history, 

geography, society, politic, 

economy and culture        

3(3-0-6)     

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

143384 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1               

Japanese Conversation I 

ทั กษ ะการฟั งและการพู ดบท

ส น ท น า ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น ใ น

ชีวิตประจ าวัน การออกเสียงและ

การโตต้อบบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น 

Practice in listening and speaking 

skills in daily-life conversations 

emphasizing on correct 

pronunciation and the ability to 

carry on a conversation with 

Japanese people in given topics    

3(2-2-5) 143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1   

Japanese Conversation 1 

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 

การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น 

การสนทนาและการโต้ตอบใน

ห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

Japanese pronunciation, 

listening-speaking short 

conversation, conversation and 

questioning-answering in 

classroom context, self-

introduction 

 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

143482 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2          

Japanese Conversation II   

ฝึกทักษะการฟังและการพูดบท

สนทนาในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น

การเลือกใช้ถ้อยค าและส านวนที่

ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

และเป็นธรรมชาติ 

Practice in listening and speaking 

skills in daily-life conversations in 

3(2-2-5)    143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2                    

Japanese Conversation 2  

ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบ

ในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การ

อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและ

สถานที่  การบอกและการถาม

เวลา การนับจ านวน  

Basic Japanese speaking and 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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order to be able to listen to and 

speak Japanese efficiently, 

emphasizing on how to select 

words and expressions that are 

natural and appropriate to given 

situation 

listening skills, conversation and 

asking-answering in daily life, 

description persons things and 

places, telling and asking time, 

ordinal number 

   143472 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3                

Japanese Conversation 3 

ทักษะการฟั งและการพูด  การ

สนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้

ถ้ อ ย ค า แ ล ะ ส า น ว น ต า ม

สถานการณ์ต่างๆ การบอกและ

การถามวิธีการในการกระท าสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง 

Listening and speaking skills in 

daily-life conversations, words 

and expressions in different 

situations, telling and asking how 

to do something. 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ   

Effective information 

Receiving Skills 

ทฤษฎี ก ารสื่ อ ส าร ห ลั ก ก าร  

กลวิธี  รูปแบบ  การฟังและการ

อ่านประเภทต่างๆ ทักษะด้านการ

วิเคราะห์  การตีความ  การจับ

ใจความส าคัญ  การสรุปความ 

และประเมินค่า 

Theory of communication, 

principles, strategies and feature 

of listening and reading in a 

variety patterns, skills of 

analysis, interpretation, main 

idea finding, summarization and 

evaluation 

3(2-2-5) 144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

Effective Communication 

Skills  

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี 

รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง 

และการอา่นประเภท ตา่ง ๆ การ

พัฒนาบุคลกิภาพในการพูดและ

การพัฒนาทักษะการเขียน การ

วิเคราะห์ วนิิจวจิารณ์และประเมิน

ค่าจากการฟังและการอา่น 

Theory of communication, the 

principles, strategies, and feature 

of listening, reading, speaking 

and writing in a variety patterns, 

personality development in 

speaking and writing skills, 

analysis, interpretation, criticism 

and evaluation in listening and 

reading 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ รวม

เนือ้หารายวิชา 

144111 และ 

144112 
144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

Effective information 

Transferring Skills 

ทฤษฎี ก ารสื่ อ ส าร ห ลั ก ก าร  

3(2-2-5)   
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กลวิธี  รูปแบบ  การพูดและการ

เขียนประเภทต่างๆ การพัฒนา

บุคลิกภาพในการพูด ทักษะในการ

เขียน 

The theory of communication, 

principles, strategy and format of 

speaking and writing in a variety 

of patterns, personality 

development in speaking and 

writing skills 

144439 วรรณกรรมกับสังคม           

Literary Works and Society

ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม 

วัฒนธรรม สังคมและการเมืองใน

วรรณกรรมไทย อทิธิพลของ

วรรณกรรมและสังคมที่มตี่อกัน 

 Thai society, correlation  

between  Thai literature  and  

society, culture, society and 

politic in Thai literature, the 

impacts between literature and 

society 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

144442 ทักษะการจัดประชุมและ

ฝกึอบรมConference and  

Training setting skills 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

และฝึกอบรม หลกั การจัดการ

ประชุมและฝึกอบรม  บทบาทและ

หน้าที่ของผู้ เกี่ยวข้อง การใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสารในการจัด

ประชมุและฝึกอบรม         

Introduction to conference 

and training, principle of 

conference and training setting, 

roles and responsibilities of all 

parties involved, use of 

language for communication in 

conference and training 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

144443 ภาษากับวัฒนธรรม            

Language and Culture 

 ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษากับ

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ 

ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม 

โลกทัศน์  การใชภ้าษาไทยใน

ปรบิทของวัฒนธรรม  การ

เปลี่ยนแปลงของภาษาในปริบท

ของวัฒนธรรม 

Correlations between language 

and culture in different aspects 

such as Thai language and 

beliefs, popularities, vision, use 

of Thai  language in cultural  

context, changing of language in  

cultural context   

144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน           

Language for Mass 

Communication   

ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน  

ลักษณะภาษาที่ใชส้ื่อสารในงาน

สื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ 

หลักการเขียนและพูดในงาน

สื่อสารมวลชน 

General knowledge of mass 

communication, Characteristics of 

languages used in mass 

communications, principles of 

writing and speaking in mass 

communication works 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   144114 การพูด 

Speaking  

หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะ

การพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูด

เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ รูปแบบการ

พูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธกีาร

และไม่เป็นพิธกีาร  

Principle of speaking, strategies 

of speaking skill development, 

speaking for personality 

development, patterns of 

speaking in formal and non-

formal 

3(2-2-5)  

 

 

 

ปรับเป็นวิชาเอก

บังคับ ปรับรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

   144130 วรรณคดีเอกของไทย 

Masterpieces of Thai 

3(3-0-6)  
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Literature  

เนือ้หา รูปแบบ ลักษณะ การ

ประพันธ์ การอา่นวรรณคดีเอก

ของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพ

ทางวรรณกรรม  

Content, pattern, characteristics, 

composition, reading 

masterpieces of Thai literature, 

value and aesthetics of literature 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่  

 

 

   144210 การเขียนเชิงวิชาการ  

Academic Writing  

การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง 

ๆ หลักการเขียนและขั้นตอนการ

เขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ 

การผลิตงานเขียนเชงิวิชาการที่มี

คุณค่า  

Feature of academic writing, 

principle and process of 

academic writing, writing 

creating for useful academic 

writing 

3(2-2-5)  

 

 

ปรับรหัสรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 

 

   144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Critical  Reading 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน

และการวิเคราะห์  การวิเคราะห์

ส า ร ค ดี  บั น เ ทิ ง ค ดี  แ ล ะ

สาระบันเทิง การน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

Introduction to reading and 

analysis, feature, fiction and 

entertainment analysis, oral and 

written presentation to analysis 

outcome 

 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปรับรหัสรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

  144221 ไวยากรณ์ไทย  

Grammar in Thai Language 

แนวคิดด้านไวยากรณ์ ไทย  วิธี

ก า รศึ ก ษ า ระบ บ ต่ า ง ๆ  ข อ ง

ภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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Concepts of Thai grammar, 

methodology for studying of Thai 

language systems and analyzing 

Thai text in Thai grammar 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

146111 การอ่านและการเขยีน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัต ิ

Practical Reading and 

Writing         

หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขียน 

ปัญหาในการอ่านและการเขียน 

ระดับ ค า วลี อนุประโยค ประโยค

ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  ก า รอ่ าน เพื่ อ

วิ เคราะห์ประโยคที่ ไม่สมบูรณ์ 

การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การ

แบ่ งป ระ โย ค  ก าร เขี ย น ต าม

ห ลั ก ก า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร เขี ย น

เบือ้งต้น 

Basic principle of reading and 

writing, problems in reading and 

writing at lexical level, types of 

phrases, clauses and sentence, 

reading focusing on problems on 

incomplete sentences, the use of 

punctuation marks, writing 

following the basic principle 

3(2-2-5) 146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการ

อ่านสะท้อนคิด   

Strategic and Reflective 

Reading 

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ

งานเขียนภาษาอังกฤษประเภท

ต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและเรื่อง

ที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้การเดา

ความหมายของค าศัพท์  การ

ต รวจส อบ บ ท อ่ า น แ ล ะก า ร

คาดการณ์เนื้อหาล่วงหน้า การ

อ่ านแบบ เร็ว เพื่ อ จั บ ป ระ เด็ น

ส าคัญและเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่

ต้องการ การหาใจความส าคัญ 

การสรุปความ การตีความ การ

พัฒนาความเร็วในการอ่าน ทักษะ

การอา่นสะท้อนคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่

อ่าน การแยกข้อเท็จจริงออกจาก

ค วามคิ ด เห็ น  ก ารวิ เค ราะห์

จุดมุ่งหมาย ทรรศนะและน้ าเสียง

ของผู้เขียน การเปรียบเทียบข้อมูล

ในบทอา่นและเชื่อมโยงเหตุผลกับ

ความคิดเห็นส่วนตัว  

Skills in reading different types of 

texts in English to develop 

reading comprehension ability in 

both paragraph level and longer 

passages by employing different 

types of reading strategies, 

guessing word meaning, 

previewing  and predicting, 

skiming, scanning, identifying 

main idea, summarizing, drawing 

conclusions, inferring, developing 

reading rate, skills in reflecting 

on texts, distinguishing fact from 

opinions, 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับจ านวนหน่วย

กิต/ ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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   146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน                     

Grammar for Writing  

ความหมายและกฎส่วนของชนิด

ของค าในภาษาอังกฤษ การสร้าง

วลีของภาษาอังกฤษ คือ นามวลี 

ก ริย าวลี  คุ ณ ศั พ ท์ วลี  ก ริย า

วิ เศ ษ ณ์ ว ลี  บุ พ บ ท ว ลี ต า ม

กฎไวยากรณ์อังกฤษ การสร้าง

ประโยคใจความเดียว ประโยค

ใจความรวม ประโยคใจความซ้อน  

หลักการลดรูปอนุประประโยค

ใจความซ้อนเป็นวลี 

Referential meanings and rules 

of English parts of speech, 

building up English phrases 

based on the English rules, 

combination of English phrases 

into simple sentences, compound 

sentences and complex 

sentences, reduction clauses of 

complex sentences into phrases 

3(3-0-6)  

 

 

รายวิชาใหม่ 

146112 ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น          

ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์   

Progressive Reading and 

Writing  

การอ่านเพื่อความเข้าใจและการ

วิ เค ราะห์  ก าร เขี ยน ใน ระดั บ

ประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิง

แสดงความคิดเห็น ความเรียงเชิง

พรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย 

ความเรียงแบบเล่าความ ความ

เรียงเชิงประเมินค่า 

Reading for comprehension and 

analysis, writing sentences 

paragraph, persuasive, 

comparison and contrast essay, 

descriptive essay, definition 

essay, narrative essay, 

evaluation essay 

3(2-2-5) 146212 การเขียนย่อหน้า               

Paragraph Writings 

ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ 

ประโยคแสดงใจความส าคัญ 

ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป 

เอกภาพ ความสอดคล้อง การ

เขียนย่อหน้าแบบเล่าเร่ือง แบบ

พรรณนา แบบเปรียบเทียบ แบบ

แสดงความคิดเห็น เหตุและผล 

แบบกระบวนการ และแบบโต้แย้ง

Meanings, patterns, 

compositions, topic sentence, 

supporting sentence, concluding 

sentence, unity, coherence, 

writing different kinds of 

paragraphs: narrative, 

descriptive, comparison/contrast, 

opinion, cause and effect, 

process, argumentative 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับจ านวนหน่วย

กิต/ ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            

English for Communication 

3(2-2-5) 146132 ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ใ น

ชีวติประจ าวัน    

3(2-2-5)  
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การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 

การออกเสียงสระ พยัญชนะ การ

เน้นเสียงในระดับค าและระดับ

ประโยค การท าความเข้าใจบท

สนทนา การฟังเพื่อจับค าส าคัญ 

รายละเอียด และใจความส าคัญ 

และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่าง

เหมาะสม 

Listening and speaking in 

English, vowel and consonant 

sounds, stress patterns and 

intonation in both word and 

sentence levels, understanding 

conversational language in 

words, details, and gist, making 

response to the conversation in 

proper way 

Listening and Speaking in 

Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

รูปแบบประโยค การทักทาย การ

แนะน าตัว การกล่าวลา การตอบ

รับ การปฏิเสธ การซื้อของ การ

ต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับ

และการปฏิเสธค าเชิญ การอวย

พร การถามและบอกเส้นทาง การ

ขอความช่วยเหลือ การเสนอความ

ช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน  

English listening and speaking 

skills for communication in daily 

life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying 

goodbye, accepting, refusing, 

purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting 

invitation, blessing, asking and 

giving direction, making request, 

offering help, giving instruction 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับชื่อวชิา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย  

English for Discussion 

การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่

ห ล า ก ห ล า ย  ก า ร ให้ ข้ อ มู ล

สนับสนุนความคิด เห็น  การใช้

ค าศัพท์และโครงสร้างที่ถูกต้อง

เหมาะสม 

Discussion of various topics, 

giving evidence to support one’s 

own idea, using appropriate 

vocabulary and structure 

3(2-2-5) 146133   การฟังและการพูดเพื่อแสดง

ความคิดเห็น  

Listening and Speaking for 

Opinion Expression 

ทักษะการฟังและการพูดแสดง

ความคดิเห็นสะท้อนมุมมองทีม่ีต่อ

บรบิททางครอบครัว สถานศึกษา 

ชุมชน ข่าว  ความส าคัญ ภาษาที่

ใชใ้นการแสดงความคดิเห็น วลี 

อนุประโยค ประโยค น้ าเสียง การ

ใชเ้สียง มารยาท การโตต้อบ การ

พูดแทรก การแสดงความเห็น

คล้อยตาม การแสดงความเห็นที่

ขัดแย้ง การสะท้อนความคิด การ

โตว้าที 

Listening and speaking skills in 

expressing opinions toward the 

contexts of  family, educational 

institution, community, news, 

importance, language in 

expressing ideas, phrases, 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับชือ่วชิา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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clauses, sentences, tone, voice, 

etiquette,  responding, 

interrupting, pros and cons, 

reflecting, debating 

   146233 การฟังและการพูดประเด็นทาง

สังคมปัจจุบัน    

Listening and Speaking on 

Current Issues  

ทักษะการฟังและการพูดประเด็น

ท า งสั งค ม  วั ฒ น ธ รรม  แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

รูปแบบภาษา รูปแบบประโยค วลี 

อนุประโยค ทักษะการจับประเด็น

จากการฟัง การสรุปความจาก

การฟัง การคัดเลือกประเด็นใน

การพู ด  รูปแบบการพู ด  ลี ล า 

น้ าเสียง การใช้เสียง การสะท้อน

ความคิด 

Listening and speaking skills on 

interesting current issues relating 

to societies, cultures and 

environment, language, sentence 

patterns, phrases, clauses, 

getting the gist from the talks, 

summarizing the talks, selecting 

topics for the talks, speaking 

patterns, styles, tone, voice, 

reflecting 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา การฝกึงานและการศึกษาอิสระ 

145481   การฝกึงาน                        

Professional Training 

การฝึกปฏิบั ติ  เรียน รู้ เพิ่ มพู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, improving working 

skills in French language in 

private or government sectors 

6 หน่วย

กิต 
145481   การฝกึงาน                        

Professional Training 

การฝึกปฏิบั ติ  เรียน รู้ เพิ่ มพู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, and working skills in 

careers relating to French 

language in private or 

government sectors 

6 หน่วย

กิต 
 

 

 

 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145483 สหกิจศึกษา                        6 หน่วย

กิต 
145482 สหกิจศึกษา                        6 หน่วย

กิต 
 



134 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในฐานะ

พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใ น ส ถ า น

ประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Working, learning, gaining 

experience, improving working 

skills in French language as an 

apprentice in private or 

government sectors 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในฐานะ

พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใ น ส ถ า น

ประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Working, learning, gaining 

experience, and working skills in 

careers relating to French 

language as an apprentice in 

private or government sectors 

 

 

 

 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145482 การศึกษาอิสระ                   

Independent Study 

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านภาษาฝร่ังเศส 

Studying, collecting data, 

analyzing, report writing, 

presenting and discussing in 

French related works 

6 หน่วย

กิต 
145483 การศึกษาอิสระ                   

Independent Study 

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านภาษาฝร่ังเศส 

Conducting research, collecting 

data, analyzing data, report 

writing, presenting and 

discussing in topics relating to 

French language 

6 หน่วย

กิต 
 

 

 

 

 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ  3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

0041xx   กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 145141 สัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

145121 การอา่นและการเขียนภาษา 

ฝร่ังเศส 1 

3(2-2-5)    

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

*003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) 145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

145122 การอา่นและการเขียนภาษา

ฝร่ังเศส 2 

3(2-2-5)    

หมายเหตุ * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3  3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x–x-x) 145201 ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x–x-x) 145221 การอา่นและการเขียนภาษา

ฝร่ังเศส 1 

3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x–x-x) 145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

005173 ทักษะชีวติ    2(1-2-3) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 

145231 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น

  

3(3-0-6) 145202 ภาษาฝร่ังเศส 4 3(2-2-5) 

145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส  3(3-0-6) 145222 การอา่นและการเขียนภาษา

ฝร่ังเศส 2 

3(2-2-5) 

00XXXX  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(X-X-X) 145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X) 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา 3(3-0-6) 

 รวม 17 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

145321 การเขียนเรยีงความภาษา

ฝร่ังเศส 

3(2-2-5) 145301 ภาษาฝร่ังเศส 5 3 (2-2-5) 

145361  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 1   

3(2-2-5)   145331 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

145XXX วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 145XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 

145XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี   3(X-X-X) 

      

 รวม 18 หน่วกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

145341 การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น

ภาษาต่างประเทศ 1  

3(2-2-5) 145371 การแปลภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(2-2-5)  

145371 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 1  3(2-2-5) 145398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

145398 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 145XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

145XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี   3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

145416 การเขียนรายงานภาษาฝร่ังเศส

  

3(2-2-5) 145XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 

145XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 145XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 
145XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 145XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

  

3(X-X-X) 145XXX วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาโท  3(X-X-X) XXXXXX วชิาโท 3(X-X-X) 

   XXXXXX วชิาโท 3(X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

142398 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 145481 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

หรือ หรือ 

142499 สหกิจศกึษา  6 หน่วยกิต 145482 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

หรือ หรือ 

142497 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต 145483 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวม                                126 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม                      126 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ 

(รศ.ดร.สิรจติต์ เดชอมรชัย) 

ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ความคดิเหน็และข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ผศ.ดร.สุกัญญา  นันทศิลป์) 

ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ทพิย์คง  

Miss Phenphan Thipkong  

 

ชื่อ-สกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ทิพย์คง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3101202208383 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 088-163-1251 

Email phenphant@yahoo.fr 

 

ประวัติการศึกษา 

 

 

พ.ศ. 2537 Ph.D. (Sciences du langage, Didactique et Sémiotique) 

Université de Franche Comté France 

พ.ศ. 2532 

 

 

พ.ศ. 2521 

Diplôme d'études approfondies (Didactique des langues et des 

Cultures) 

Université de la Sorbonne-Nouvelle (Paris III) France 

Maîtrise (Lettres modernes - Littératures) 

Université de Franche-Comté France 

พ.ศ. 2520 

 

พ.ศ. 2515 

Diplôme de Professeur (français à l’étranger) 

Université de Besançon France 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่
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ผลงานวิชาการ บทความ 

 

Thipkong, P. & Charpentier J. (2017). Formation des élèves thaïlandais et vietnamiens des classes 

bilingues francophones et/ou de français intensif de niveau secondaire a la compétence 

plurilingue pluriculturelle les bases sociolinguistiques. Le français à l’université, 

(numéro 04 : février 22, 2017). http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=2458 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา นันทศิลป์  

Ms. Sukanya Nanthasilp 

 

ชื่อ-สกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์สุกัญญา นันทศลิป์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3740100474142 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 089-482-05881 

Email kasornsamut@yahoo.fr 

 

ประวัติการศึกษา 

 

 

พ.ศ. 2543 Ph.D. (Didactologie des Langues et des Cultures) 

Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) France 

พ.ศ. 2540 

 

 

พ.ศ. 2529 

Diplôme d'études approfondies (Didactologie des Langues et 

des Cultures)  

Université de la Sorbonne-Nouvelle (Paris III) France 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การสอนภาษาฝร่ังเศส) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2521 ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ผลงานวิชาการ งานวจิัย 

 

สกุัญญา นันทศิลป์. (2557). การสังเคราะหว์ิทยานิพนธ์หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาการ

แปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย ในรอบทศวรรษ (2548-2557). โครงการปริญญาโทสาขาวิชา

การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2558), 18-37. 
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ประวัติ 

นางสาวแสงเดือน  กาศลังกา 

Miss Saengduan Katlangka  

 

ชื่อ-สกุล นางสาวแสงเดือน  กาศลังกา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 1549900008565 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ  1395 

089-1925955 

Email Laadaa_sak@windowslive.com 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

 

พ.ศ. 2550 

 

 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ฝร่ังเศสศกึษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิชาการ 

  

แสงเดือน กาศลังกา และยุวเรศ เลาหพรรค (2559). ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

ฝึกงานของนิสิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารพิกุล, ปีที่ 

14 ฉบับที่ 2, 71-106. 

 

 

 

 



154 

ประวัติ 

นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค 

Miss Yuwares Laohaphak 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค 

รหัสประจ าตัวประชาชน 1101200087043 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1395 

080-1323431 

Email akaroj@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. 2554 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2551 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝร่ังเศส) 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิชาการ 

                

แสงเดือน กาศลังกา และยุวเรศ เลาหพรรค (2559). ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

ฝึกงานของนิสิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารพิกุล, 

กรกฎาคม – ธันวาคม ,ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, 71-106. 
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ประวัติ 

นายจักรพงษ์  โกยสมบูรณ์ 

Mr. Jakkapong Koysomboon  

 

ชื่อ-สกุล นายจักรพงษ์  โกยสมบูรณ์ 

รหสัประจ าตัวประชาชน 1839900138644 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ  1396 

084-0529448 

Email thefash1988@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

พ.ศ. 2553 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ฝร่ังเศสศกึษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย(บทความวิจัย/รายงานการวิจัย/บทความวิชาการ) 

 

จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ (2559). Étude syntaxique et sémantique du discours rapporté dans 

l’hebdomadaire Le Canard enchainé. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 38 (ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). 56-70. 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/article/view/8912/7671 

Koysomboon J. and Mengkak Y. (2016). Junior Guide Activity and Its Beneficial Aspects.      

Proceedings: The 10th International Conference of HUSOC Network.  

(2nd-3rd February 2017). 259-268. 

mailto:thefash1988@gmail.com
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ 

ปีการศกึษา 

60 61 62 63 64 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพรรณ 

ทิพยค์ง 

 

 

 

 

 

 

 3101202208383 

 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. 

 
 

Diplôme d'études 

approfondies 
 

Maîtrise 
 

 

Diplôme de 

Professeur 
 

ศศ.บ. 

Sciences du langage, 

Didactique et Sémiotique 
 

Didactique des langues et 

des Cultures 
 

Lettres modernes -

Littératures 
 

Français à l’étranger 

 
 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université de Franche Comté, 

France 
 

Université de la Sorbonne-

Nouvelle (Paris III), France 
 

Université de Franche-Comté, 

France 
 

Université de Besançon, 

France 
 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

450 450 450 450 450 

2 นางสุกัญญา       

นันทศลิป์ 

3740100474142 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D 

 
 

Diplôme d'études 

approfondies 
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

Didactologie des Langues 

et des Cultures 
 

การสอนภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 

Université de la Sorbonne 

Nouvelle (Paris III), France 
 

Université de la Sorbonne 

Nouvelle (Paris III), France 
 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

450 450 450 450 450 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ 

ปีการศกึษา 

60 61 62 63 64 

3 นายจักรพงษ์ 

โกยสมบูรณ์ 

1839900138644 อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

450 450 450 450 450 

4 นางสาวยุวเรศ  

 เลาหพรรค 

1101200087043 อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

450 450 450 450 450 

5 นางสาวแสงเดอืน  

 กาศลังกา 

1549900008565 อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ฝร่ังเศสศกึษา 

ภาษาฝร่ังเศส  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

450 450 450 450 450 
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