
 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                              ระดับปริญญาตรี                                         
ช่ือรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ"ชีวิตประจําวัน                                                         คณะศิลปศาสตร" 
รหัสวิชา ศศภฝ ๑๐๒                                                                                                หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                       

๑ 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ"ชีวิตประจําวัน 
ภาษาอังกฤษ LAFR 102 French for Everyday Situation 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ หนEวยกิต (๓-๐-๖)      
  (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูN-คNนควNาดNวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห") 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวNนหลักสูตรนานาชาติ)   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุEมภาษา และวิชาเลือกเสรี  
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูEในกลุEม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              �  Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ"ระหวEางรายวิชาและคEานิยมองค"กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูNแจNง รูNจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุEงผลเพ่ือผูNอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนEวแนEทํา กลNาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรNางสรรค"ส่ิงใหมE 
�  L -  Leadership  ใฝkใจเปlนผูNนํา 
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๒ 

 
๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 

๔.๑  อาจารย"ผูNรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย"ชนิดา โสภี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร" 
     โทรศัพท" ๐๘-๑๖๖๘-๖๗๙๔ อีเมล: popcorn_k58@hotmail.com 
๔.๒  อาจารย"ผูNสอน          อาจารย"ชนิดา โสภี 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒ /  ทุกช้ันปw 
๕.๒ จํานวนผูNเรียนท่ีรับไดN   ประมาณ ๔๐ คน 

๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   
ไมEมี 

   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไมEมี 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพื่อใหNนักศึกษาสามารถประยุกต"ความรูNเก่ียวกับคําศัพท"สํานวนและบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสท่ีใชNใน

ชีวิตประจําวันไดN และสามารถนําไปใชNส่ือสารในสถานการณ"จริงไดN 

๒.   วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 

เพื่อใหNนักศึกษาใหNมีความรูNและทักษะไวยากรณ"ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน ความเขNาใจในการใชNคําศัพท"         
การเรียนรูNวัฒนธรรมฝร่ังเศสในภาพรวม และบทสนทนาเบ้ืองตNนภาษาฝรั่งเศสท่ีใชNในชีวิตประจําวันอยEางถูกตNอง
เหมาะสมตามหัวขNอท่ีกําหนดใหN ในระดับมาตรฐานภาษาฝรั่งเศส DELF A2 โดยมีการพัฒนาทักษะการฟ{ง พูด 
อEาน และเขียนภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนมีกระบวนการคิดอยEางเปlนระบบ สEงเสริมใหNนักศึกษามีความรับผิดชอบตEอ
ตนเอง และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไดNอยEางเหมาะสม 

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลNว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  เขียน และบอกความหมายคําศัพท"ภาษาฝรั่งเศสในระดับมาตรฐานภาษาฝรั่งเศส DELF A2 
๒.  CLO2  เลือกใชNคําศัพท"และเรียบเรียงประโยคในภาษาฝรั่งเศสไดNถูกตNองตามหลักไวยากรณ"และบริบท 

       ทางวัฒนธรรม ตามหัวขNอท่ีกําหนดตามระดับ DELF A2 ไดN 
๓.  CLO3  ส่ือสารในชีวิตประจําวันโดยใชNประโยคภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานโดยการฟ{ง-การพูดและการแปลไดN 
๔.  CLO4  รับผิดชอบตEอตนเองและผูNอ่ืน แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการมีสEวนรEวมในช้ันเรียน และปฏิบัติตาม 
              กฎระเบียบของสังคมไดN 
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 คําศัพท"และหลักไวยากรณ"เบ้ืองตNนภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใชNภาษาฝรั่งเศสข้ันพ้ืนฐานในดNานการฟ{ง การพูด 

การอEาน และการเขียน โดยเนNนการใชNภาษาในชีวิตประจําวัน 
 Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, 
speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห") 

- ๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง X สัปดาห") 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห" โดยใหNนักศึกษานัดหมายอาจารย"ผูNสอนเพ่ือเขNาปรึกษาเปlนรายบุคคลลEวงหนNา 
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๕ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลNว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  เขียน และบอกความหมายคําศัพท"ภาษาฝรั่งเศสในระดับมาตรฐานภาษาฝรั่งเศส DELF A2 
๒.  CLO2  เลือกใชNคําศัพท"และเรียบเรียงประโยคในภาษาฝรั่งเศสไดNถูกตNองตามหลักไวยากรณ"และบริบท 
              ทางวัฒนธรรม ตามหัวขNอท่ีกําหนดตามระดับ DELF A2 ไดN 
๓.  CLO3  ส่ือสารในชีวิตประจําวันโดยใชNประโยคภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานโดยการฟ{ง-การพูดและการแปลไดN 
๔.  CLO4  รับผิดชอบตEอตนเองและผูNอ่ืน แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการมีสEวนรEวมในช้ันเรียน และปฏิบัติตาม 
              กฎระเบียบของสังคมไดN 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา   

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการ

เรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1 เขียน และบอกความหมาย
คําศัพท"ภาษาฝร่ังเศสในระดับ
มาตรฐานภาษาฝรั่งเศส DELF A2 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- การถาม – ตอบ 
- การฝ�กอEานออกเสียง 
- การเขียนคําศัพท"ตามคําบอก 
- การทําแบบฝ�กหัด 

- การทดสอบยEอยระหวEางภาค 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO2 เลือกใชNคําศัพท"และเรียบเรียง
ประโยคในภาษาฝรั่งเศสไดNถูกตNอง
ตามหลักไวยากรณ"และบริบททาง
วัฒนธรรม ตามหัวขNอท่ีกําหนดตาม
ระดับ DELF A2 ไดN 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- การถาม – ตอบ 
- การฝ�กอEานออกเสียง 
- การเขียนคําศัพท"ตามคําบอก 
- การทําแบบฝ�กหัด 

- การทดสอบยEอยระหวEางภาค 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO3 ส่ือสารในชีวิตประจําวันโดยใชN
ประโยคภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานโดยการ
ฟ{ง-การพูดและการแปลไดN 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- การถาม – ตอบ 
- การฝ�กอEานออกเสียง 
- การเขียนคําศัพท"ตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 
- การทําแบบฝ�กหัด 

- การทดสอบยEอยระหวEางภาค 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
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๖ 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการ

เรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO4 รับผิดชอบตEอตนเองและผูNอ่ืน 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีสEวนรEวม
ในช้ันเรียน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมไดN 

- การทํางานกลุEม 
- การทํางานเด่ียว 
- การทําแบบฝ�กหัด 
- การรEวมกิจกรรมอ่ืนในช้ันเรียน 
โดยสรNางระเบียบปฏิบัติเพื่อใหN
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ และตรงตEอ
เวลา 

- การประเมินจากการสEงงานท่ีไดNรับ
มอบหมาย เชEน ความตรงตEอเวลา 
ความรับผิดชอบ คุณภาพงานท่ีไดNรับ
มอบหมาย 
- การสังเกตพฤติกรรมการมีสEวนรEวม
ในช้ันเรียน 
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๗ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห"ท่ี หัวขNอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชN 

ผูNสอน กิจกรรม 
ในช้ันเรียน 

ฝ�ก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา 
แบบสํารวจความมุEงหวังเก่ียวกับรายวิชา 
แบบทดสอบทบทวนบทเรียน 
ทบทวนความรูNรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" อ.ชนิดา โสภี 

๒  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o คําประกอบนาม:  
les articles contractés 
o บุพบทวลี (๒) 

 การส่ือสารและคําศัพท" 
o สถานท่ี 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 

อ.ชนิดา โสภี 

๓  โครงสรNางทางไวยากรณ" 
o ประโยคคําส่ังบอกเลEา  
o ประโยคคําส่ังปฏิเสธ 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๔  การส่ือสารและคําศัพท" 
o การบอกทําเลท่ีต้ัง 
o การบอกทิศทาง 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๕  การส่ือสารและคําศัพท" 
o ฤดูกาล 
o การบรรยายและการพยากรณ" 
     สภาพอากาศ 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 
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๘ 

สัปดาห"ท่ี หัวขNอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชN 

ผูNสอน กิจกรรม 
ในช้ันเรียน 

ฝ�ก
ปฏิบัติ 

๖  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o le futur proche 
o le passé récent 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๗   การส่ือสารและคําศัพท" 
o สมาชิกในครอบครัว 
o สEวนตEางๆ ของรEางกาย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๘  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o คําคุณศัพท"     
o คํากริยาวิเศษณ"       

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๙ สอบกลางภาค 
๑๐  คําศัพท"การบรรยาย 

     รูปรEางลักษณะ 
 การบรรยายรูปลักษณ"   
     ภายนอก 

 การบรรยายอุปนิสัย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๑๑  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o le futur simple 

 การส่ือสาร 
o การสนทนาทางโทรศัพท" 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๑๒  การส่ือสารและคําศัพท" 
o  เส้ือผNาและแฟช่ัน 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 

อ.ชนิดา โสภี 
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๙ 

สัปดาห"ท่ี หัวขNอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชN 

ผูNสอน กิจกรรม 
ในช้ันเรียน 

ฝ�ก
ปฏิบัติ 

o  หNางสรรพสินคNา - แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

๑๓  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o le passé compose (๑) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๑๔  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o le passé compose (๒) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๑๕  โครงสรNางทางไวยากรณ"  
o les article partitifs 

 คําศัพท"และการส่ือสาร 
o ผลิตภัณฑ"เก่ียวกับอาหารและ

รNานคNา 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- การอEานออกเสียง 
- แบบฝ�กหัดการฟ{งและการเขียน 
- การเขียนตามคําบอก 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 

อ.ชนิดา โสภี 

๑๖  คําศัพท"และการส่ือสาร  
o ท่ีรNานอาหารหรือภัตตาคาร 

          ทบทวนและสรุปเน้ือหา 

๓ ๐ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ" 
- กิจกรรมบทบาทสมมติ 
- การถาม – ตอบ 

อ.ชนิดา โสภี 

๑๗-๑๘  สอบปลายภาค 
                  รวม ๔๕ ๐   
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๑๐ 

๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
 รวบรวมขNอมูลจากสังเกตการเรียนรูN การฝ�กปฏิบัติ การรEวมกิจกรรมในช้ันเรียน การตรวจประเมินช้ินงาน
ของนักศึกษาและนําขNอมูลท่ีไดNมาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูNในช้ันเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตEางของ
ผูNเรียนเปlนรายบุคคล 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รNอยละ) 

CLO1 เขียน และบอกความหมายคําศัพท"ภาษา
ฝร่ังเศสในระดับมาตรฐานภาษาฝร่ังเศส DELF 
A2 

- การทดสอบยEอยระหวEางภาค ๑๐ 
๓๕ - การสอบกลางภาค ๑๕ 

- การสอบปลายภาค ๑๐ 
CLO2 เลือกใชNคําศัพท"และเรียบเรียงประโยคใน
ภาษาฝรั่งเศสไดNถูกตNองตามหลักไวยากรณ"และ
บริบททางวัฒนธรรม ตามหัวขNอท่ีกําหนดตาม
ระดับ DELF A2 ไดN 

- การทดสอบยEอยระหวEางภาค ๑๐ 

๓๐ 
- การสอบกลางภาค ๕ 
- การสอบปลายภาค 

๑๕ 

CLO3 ส่ือสารในชีวิตประจําวันโดยใชNประโยค
ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐานโดยการฟ{ง-การพูดและการ
แปลไดN 

- การทดสอบยEอยระหวEางภาค ๑๐ 
๒๕ - การสอบกลางภาค ๕ 

- การสอบปลายภาค ๑๐ 
CLO4 รับผิดชอบตEอตนเองและผูNอ่ืน แสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมการมีสEวนรEวมในช้ันเรียน และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไดN 

- การประเมินจากการสEงงานท่ีไดNรับ
มอบหมาย 

๕ 
๑๐ 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสEวนรEวมในช้ัน
เรียน 

๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๑ 

 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑ"การประเมินผลเปlนไปตามขNอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชNหลักการอิงเกณฑ"และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ"  O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๕ - ๑๐๐ O โดดเดEน 
๖๕ – ๘๔ S พอใจ 

๐-๖๔ U ไมEพอใจ 

นักศึกษาจะผEานเกณฑ"การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดNคะแนนรNอยละ ๖๕ (สัญลักษณ" S) ข้ึนไป 

 (๓) การสอบแกNตัว (ถNารายวิชากําหนดใหNมีการสอบแกNตัว) 
      ในกรณีท่ีนักศึกษาทําคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคไดNไมEถึงก่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม นักศึกษา

สามารถขอสอบแกNตัวไดN โดยนักศึกษาตNองทําคะแนนใหNไดNเกินก่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มในการสอบแกNตัว แตE
นักศึกษาจะไดNคะแนนเพียงก่ึงหน่ึงเทEาน้ัน 

 
๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขNอสงสัยเรื่องการใหNคะแนนในสEวนตEางๆ นักศึกษาสามารถขออุทธรณ"ตEอ
รายวิชาไดNโดยใหNดําเนินการตามระเบียบและขNอปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล  
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๑๒ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
เอกสารประกอบการเรียนท้ังเพื่อบรรยายและแบบฝ�กหัดผลิตข้ึนเองโดยใชNขNอมูลจากแหลEงตEางๆ ตามความ

จําเปlน เชEน ตํารา (บางหัวขNอ) หนังสือพิมพ" นิตยสาร/วารสาร สารานุกรม อินเตอร"เน็ต เปlนตNน  

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
 Àngles Campà, Claude Mestreit, Christian Baylon, Julio Murillo et Manuel Tost.   Forum 

1. Italie: Hachette, 2000. 
__________ . Forum 1 Cahier d’exercices. Italie: Hachette, 2000. 
Catherine Carlo et Mariella Causa. Civilisation progressive du français niveau débutant. Paris: CLE 

International, 2003. 
Céline Himber et Marie-Laure Poletti. Adosphère 1. Italie: Hachette, 2011. 
Chamberlain Alan et Steele Ross. Guide  pratique de la communication. Paris: Didier, 1985. 
David Baglieto, Bruno Girardeau et Marion Mistichelli. Agenda1. Italie: Hachette, 2011. 
Eluerd, Roland. Exercices de vocabulaire en context: niveau débutant. Italie: Hachette 2005. 
Eurocentres. Exercices de vocabulaire en contexte: niveau intermédiaire. Italie: Hachette 2000. 
Eurocentres. Exercices de vocabulaire en contexte: niveau avancé. Italie: Hachette 2001. 
Hachette. Le Dictionnaire Hachette-Oxford Compact: français-anglais anglais-français. Paris:  

Hachette, 2004. 
 Le Guy Capelle et Robert Menand. Le Nouveau Taxi! 1. Italie: Hachette, 2009. 
 Robert. Le Nouveau Petit Robert. Montréal: Le Robert, 2014. 
Marie-Louise Parizet, Éliane Grandet et Martine Corsain. Activités pour le Cadre commun-Niveau 

A1: Tours: CLE International, 2005. 
Michèle Barféty et Patricia Beaujouin. Compréhension orale: France: CLE International, 2004. 
__________ . Expression orale: France: CLE International, 2004. 
Miquel, Claire.  Communication progressive du français niveau débutant. Paris: CLE International. 

2004. 
__________. Communication progressive  du français niveau intermédiaire. Paris: CLE Interna-

tional. 2004. 
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๑๓ 

__________. Vocabulaire progressive du français niveau débutant. Paris: CLE International. 2001. 
__________. Vocabulaire progressive du français niveau intermédiaire. Paris: CLE International. 

1997. 
Poisson-Quinton, S.  Compréhension écrite.  France: CLE International, 2004. 
__________. Expression écrite. France: CLE International, 2004. 
Von Dungern, Muriel.  Vocabulary Builder French: Master Hundreds of Common French Words and 

Phrases. New York: Barron’s, 2001. 
แพรวโพยม บุณยะผลึก. (๒๕๓๐). สัทศาสตร"ฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ"จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย. 
อนงค" ตันวัฒนานันท". (๒๕๔๒). Expressions pratiques รวมสํานวนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน. เชียงใหมE: 

ณัฐการพิมพ". 
อาจิณ มารีประสิทธ์ิ. (๒๕๓๘). ไวยากรณ"ฝรั่งเศส เลEม ๑. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ"ศูนย"สEงเสริมวิชาการ.  
__________. (๒๕๓๘).ไวยากรณ"ฝรั่งเศส เลEม ๒. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ"ศูนย"สEงเสริมวิชาการ. 
อัมพิกา มีกังวาล. (๒๕๓๔).ไวยากรณ"ภาษาฝร่ังเศส ๑ หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหมE. กรุงเทพฯ: 

พิทักษ"การพิมพ". 
 __________. (๒๕๒๙). ไวยากรณ"ภาษาฝรั่งเศส ๒ หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหมE. กรุงเทพฯ: 

พิทักษ"การพิมพ". 
อัมพิกา มีกังวาล. (๒๕๓๔).  ไวยากรณ"ภาษาฝร่ังเศส ๓ หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหมE. กรุงเทพฯ: 

พิทักษ"การพิมพ". 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถNามี) 
 - 
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๑๔ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑  ใหNนักศึกษาประเมินอาจารย"ผูNสอนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยและสEวนงาน เชEน การตรงตEอเวลา  
       การเป�ดโอกาสใหNนักศึกษาซักถาม ความสามารถในการถEายทอดความรูN เปlนตNน  
๑.๒  ใหNนักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาตามประเมินของมหาวิทยาลัยและสEวนงาน เชEน เน้ือหาการเรียน   
       การสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจประโยชน"ท่ีไดNรับ ขNอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียน 
       การสอน เปlนตNน 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

๒.๑  ใหNนักศึกษาประเมินอาจารย"ผูNสอนและภาพรวมของรายวิชาตามขNอ ๑ 
๒.๒  ใหNอาจารย"ผูNสอนประเมินตนเองและรายวิชาในประเด็นตEางๆ เชEน ความเหมาะสมของหัวขNอและเวลาท่ีใชNใน 
       การเรียนการสอน ความพึงพอใจของผูNสอนตEอผูNเรียนและรายวิชา เปlนตNน 
๒.๓  ใหNอาจารย"ผูNสอนประเมินผูNเรียนจากผลการประเมินในดNานตEางๆ เชEน แบบฝ�กหัด กิจกรรมท่ีใชNในช้ันเรียน  
       แบบทดสอบ เปlนตNน  

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑  อาจารย"ผูNสอนประเมินการเรียนการสอนในแตEละคาบโดยการสังเกตและบันทึกสถานการณ"หรือประเด็น 
       ระหวEางการสอน  
๓.๒  อาจารย"ผูNสอนสรุปผลการประเมินรEวมกับประเมินจากนักศึกษาเพื่อนําเสนอคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
       เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังตEอไป  
๓.๓. การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงการสอน 
๓.๔  การเสวนาในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูNประสบการณ"การสอนของอาจารย"  
๓.๕. การเขNาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขNอท่ีเปlนประโยชน"ตEอการพัฒนาการเรียนการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
๔.๑ คณะกรรมการในสาขาวิชาประเมินความเหมาะสมของขNอสอบและวิธีการใหNคะแนนของนักศึกษา 
๔.๒ อาจารย"ผูNรับผิดชอบรายวิชาประเมินความรูNและความสามารถของนักศึกษาดNวยวิธีการตEางๆ เชEน  
      การสัมภาษณ" การทดสอบ การมอบหมายงาน เปlนตNน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย"ผูNสอนนําเสนอผลการเรียนการสอน ท้ังจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ผูNสอนและผลการเรียน 

ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือใชNเปlนขNอมูลในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตEอไป 
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๑๕ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ"ระหวEาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ศศภฝ ๑๐๒ 
ผลลัพธ"การเรียนรูNหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 เขียน และบอก
ความหมายคําศัพท"ภาษา
ฝรั่งเศสในระดับมาตรฐานภาษา
ฝรั่งเศส DELF A2 

1.1       8.4  

CLO2 เลือกใชNคําศัพท"และเรียบ
เรียงประโยคในภาษาฝรั่งเศสไดN
ถูกตNองตามหลักไวยากรณ"และ
บริบททางวัฒนธรรม ตามหัวขNอ
ท่ีกําหนดตามระดับ DELF A2 
ไดN 

1.1       8.4  

CLO3 ส่ือสารในชีวิตประจําวัน
โดยใชNประโยคภาษาฝรั่งเศส
พื้นฐานโดยการฟ{ง-การพูดและ
การแปลไดN 

       8.3 
8.4 

 

CLO4 รับผิดชอบตEอตนเองและ
ผูNอ่ืน แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
การมีสEวนรEวมในช้ันเรียน และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
ไดN 

     6.3   9.1 
9.2 
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๑๖ 

 
 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1 create & construct an argument effec-
tively as well as identify, critique and evalu-
ate the logic & validity of    arguments 

1.1 identify concepts related to the context of learned      
issues/topics 

MLO6 act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, codes, and 
values 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 

MLO8 use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and purposefully  
e.g., share in-formation/ knowledge, express 
ide-as, demonstrate or create individual & 
group product, etc.   

8.3 prepare written documents to express ideas /     
solutions using different writing technologies, and     
mixing texts, data, and images. 
8.4 demonstrate competence in a second or additional 
language 

MLO9 collaborate and work effectively as 
part of a student group/team member to    
arrive at the team shared-goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a responsible 
team member to achieve team goals in time  
9.2 interact with others respectfully, whether as a team 
member or leader, to create a productive teamwork 
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๑๗ 

 
 
MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically use 

information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple sources 

relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems  
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quanti-

tative basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things 
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a 

problem or question 

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working environments 
2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and skills relevant to 

the problema or situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and so-
cial systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity   

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive 
teamwork 

 


