หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
Bachelor of Arts Program in French
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

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

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตภาษาฝรั่งเศสที่มีทักษะในการใชภาษาฝรั่งเศสเปนอยางดีทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด
อาน เขียน
2. เพื่อใหบัณฑิตภาษาฝรั่งเศสมีความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ภาษาศาสตรฝรั่งเศส
หลักการแปล และมีความคิดเชิงวิเคราะหวิจารณ
3. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใชอยางมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ในขั้นสูงตอไป
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสอง
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหก
สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละ
รายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลา
ในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบี ย นเรีย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษาให เ ป น ไปตามข อ บัง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ว าด ว ย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 11,
12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1.0

F
0

12. งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอรอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายป ประมาณ
การคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณปละ 35,000 บาทตอคน

13. หลักสูตร
13.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ตาม
โครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
2.1 วิชาเอก
84
หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา
54
หนวยกิต
2.1.2 วิชาเลือกในสาขา
18
หนวยกิต
2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา
12
หนวยกิต
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตาม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
21
หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3
หนวยกิต
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร
3
หนวยกิต
TU 152 Fundamental Mathematics

มธ. 153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
TU 153 General Concept of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

สวนที่ 2 : นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
3
หนวยกิต
TH 162 Report Writing
2. เลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ จากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
2.1 หมวดมนุษยศาสตร
มธ. 111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม
3
หนวยกิต
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ. 112 มรดกโลกกอนสมัยใหม
3
หนวยกิต
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
มธ. 113 ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3
หนวยกิต
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ. 115 มนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม
3
หนวยกิต
TU 115 Man and his Literary Creativity

มธ. 116 มนุษยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม
TU 117 Development of the Modern World
มธ. 118 ภูมิทัศนวัฒนธรรมไทย
TU 118 Thai Folk Cultural Landscape
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
PY 211 General Psychology
2.2 หมวดสังคมศาสตร
มธ. 121 มนุษยกับสังคม
TU 121 Man and Society
มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
TU 122 Law in Everyday Life
มธ. 124 สังคมกับเศรษฐกิจ
TU 124 Society and Economy
2.3 หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มธ. 131 มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ
TU 131 Man and Physical Science
มธ. 142 มนุษยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ
TU 142 Man and Biological Science
มธ. 143 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
TU 143 Man and Environment
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
คณิตศาสตร
มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
TU 153 General Concept of Computer

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร
3
หนวยกิต
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
3
หนวยกิต
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
หนวยกิต
TU 156 Introduction to Computers and Programming
วท. 142 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
3
หนวยกิต
SC 142 Mathematics for Science
หมายเหตุ นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาที่ตางจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแลว ในวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1
2.4 หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร
3
หนวยกิต
TH 163 Communicative Writing in the Organization
ภาษาตางประเทศ
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาภาษาตางประเทศเพิ่มเติมมากกวา 1 ภาษา ( 2 วิชา 6 หนวยกิต) ตามที่
คณะกําหนดไว เปนวิชาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2
2.5 หมวดพลานามัย
นักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชาในหมวดนี้เปนวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 ไดไมเกิน 3 หนวยกิต
โดยตอง ศึกษาวิชา พล.101 ควบคูกับวิชาอื่นๆ อีก 1 วิชา
พล. 101 สุขภาพและการออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2
หนวยกิต
PS 101 Exercise and Sports for Healthy Life
พล. 102 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
1
หนวยกิต
PS 102 Aerobic Dance for Health
พล. 103 โยคะเพื่อสุขภาพ
1
หนวยกิต
PS 103 Yoga for Health
พล. 104 การเสริมสรางสรีระและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
1
หนวยกิต
PS 104 Body Fitness for Health
พล. 105 ศิลปะปองกันตัว
1
หนวยกิต
PS 105 Self-Defense
พล. 106 นันทนาการ
1
หนวยกิต
PS 106 Recreation
พล. 107 การเจริญสติและฝกสมาธิ
1
หนวยกิต
PS 107 Mindfulness and Meditation

พล. 108
PS 108
พล. 109
PS 109
พล. 110
PS 110
พล. 111
PS 111
พล. 112
PS 112
พล. 113
PS 113
พล. 114
PS 114
พล. 115
PS 115

วายน้ํา
Swimming
กรีฑา
Track and Field
เทนนิส
Tennis
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
บาสเกตบอล
Basketball
ลีลาส
Social Dance
จักรยาน
Cycling

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสจะตองศึกษาวิชาพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ไดแก
วิชา ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 และ ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2 ในปแรกที่เขาศึกษา
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอก
84
หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับในสาขา 18 วิชา รวม 54 หนวยกิตในรายวิชาตอไปนี้
โดยตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ C ทุกรายวิชา
ฝ.201
FR201
ฝ.202
FR202
ฝ.211
FR211

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
Intermediate French 1
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
Intermediate French 2
การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
Listening and Speaking in French 1

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ฝ.221
FR221
ฝ.231
FR231
ฝ.232
FR232
ฝ.261
FR261
ฝ.262
FR262
ฝ.301
FR301
ฝ.302
FR302
ฝ.311
FR311
ฝ.321
FR321
ฝ.331
FR331
ฝ.371
FR371
ฝ.401
FR401
ฝ.402
FR402
ฝ.481
FR481
ฝ.482
FR482

การอาน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
Reading and Writing in French 1
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
French Literary Reading 1
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
French Literary Reading 2
ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 1
French History 1
ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 2
French History 2
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
Advanced French 1
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
Advanced French 2
การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
Listening and Speaking in French 2
การอาน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
Reading and Writing in French 2
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
French Literary Reading 3
ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
Introduction to French Linguistics
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 3
Advanced French 3
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 4
Advanced French 4
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
Translation : French-Thai 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2
Translation : French-Thai 2

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

2.1.2 วิชาเลือกในสาขา
เลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ในสาขาจํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต โดยตองเลือกศึกษารายวิชา
ในระดับ 400 จํานวนไมนอยกวา 3 วิชา 9 หนวยกิต
ฝ.208
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 หนวยกิต
FR208
French for Communication 1
ฝ.209
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 หนวยกิต
FR209
French for Communication 2
ฝ.293
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 1
3 หนวยกิต
FR293
French for Law and International Affairs 1
ฝ.294
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 2
3 หนวยกิต
FR294
French for Law and International Affairs 2
ฝ.308
ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ 1
3 หนวยกิต
FR308
French for Professional Orientation 1
ฝ.309
ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ 2
3 หนวยกิต
FR309
French for Professional Orientation 2
ฝ.333
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 4
3 หนวยกิต
FR333
French Literary Reading 4
ฝ.343
นิทานและเรื่องสั้นฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR343
French Tales and Short Stories
ฝ.344
นวนิยายฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR344
French Novels
ฝ.363
ภูมิศาสตรฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR363
French Geography
ฝ.365
ฝรั่งเศสปจจุบัน
3 หนวยกิต
FR365
France at Present
ฝ.366
ศิลปะฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR366
French Arts
ฝ.367
ดนตรีและศิลปะการแสดงของฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR367
French Music and Dramatic Arts
ฝ.368
เทวตํานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR368
Mythology in French Art and Literature
ฝ.374
สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FR374
French Phonetics and Phonology

ฝ.387
FR387
ฝ.393
FR393
ฝ.394
FR394
ฝ.434
FR434
ฝ.435
FR435
ฝ.436
FR436
ฝ.437
FR437
ฝ.438
FR438
ฝ.439
FR439
ฝ.443
FR443
ฝ.444
FR444
ฝ.464
FR464
ฝ.465
FR465
ฝ.473
FR473
ฝ.475
FR475
ฝ.476
FR476

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อบุคลากรโรงแรม
French for Hotel Personnel
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 3
French for Law and International Affairs 3
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 4
French for Law and International Affairs 4
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยกลางและสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
French Literature : Middle Ages and Renaissance
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 17
17th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 18
18th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 19
19 th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
20th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสรวมสมัย
Contemporary French Literature
กวีนิพนธฝรั่งเศส
French Poetry
บทละครฝรั่งเศส
French Theatre
ขาวสารและสื่อมวลชนฝรั่งเศส
French Press and Media
ภาพยนตรฝรั่งเศส
French Cinema
โครงสรางประโยคภาษาฝรั่งเศส
French Syntax
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
Teaching French as a Foreign Language
การวิเคราะหองคประกอบการสนทนาภาษาฝรั่งเศส
Conversation Analysis in French

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ฝ.477
FR477
ฝ.483
FR483
ฝ.484
FR484
ฝ.485
FR485
ฝ.486
FR486

อ.221
EG 221
อ.222
EG 222
อ.231
EG 231
อ.241
EG 241

การวิเคราะหขอผิดในการใชภาษาฝรั่งเศส
Error Analysis in French
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับงานเลขานุการ
French for Secretaries
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว
French for Tourism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
French for Business
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ
Career French
2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา
นักศึกษาตองศึกษาและสอบไลไดรายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 วิชา
การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
Reading for Information
การอานเชิงวิเคราะหความคิดเห็น
Reading for Opinions
การเขียนระดับยอหนา
Paragraph Writing
การฟง-การพูด 1
Listening-Speaking 1

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม 12 หนวยกิต คือ
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนวิชาโท โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้น ๆ
ในกรณี ที่นั ก ศึ ก ษาเลือกศึก ษาวิช าภาษาอั ง กฤษเป น วิช าโท นั ก ศึก ษาสามารถนํ าวิช า
อ.221, อ.222, อ.231 และ อ.241 (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ใหครบจํานวนวิชาตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได แตจะไมนับหนวยกิตให ดังนั้นนักศึกษาตองศึกษาวิชาอื่น ที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพิ่มอีก 4 วิชา 12 หนวยกิต เพื่อใหครบหนวยกิตที่กําหนดไว
หรือ 2.2.2 วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
รวมไมเกิน 4 สาขาวิชา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย
6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย
4. การศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสเปนวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 รายวิชา รวม 12 หนวยกิต ไดแก
ฝ.171, ฝ.172, ฝ.201, ฝ.202 ในกรณีที่นักศึกษาเลือก ฝ.171 และ ฝ.172 เปนวิชาเลือกในหมวดภาษาตางประเทศของ
วิชาศึกษาทั่วไป จะไมสามารถนับหนวยกิตของวิชา ฝ.171 และ ฝ.172 เปนสวนหนึ่งของวิชาโทได และตองศึกษา
วิชาอื่นในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มอีก 2 วิชา 6 หนวยกิต เพื่อชดเชยหนวยกิตที่ขาดไป
2. นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ไมนอยกวา 4 รายวิชา รวม 12
หนวยกิต โดยตองเลือกศึกษารายวิชาระดับ 300 ไมนอยกวา 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไดหนวยกิตสะสมไม
นอยกวา 93 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม 30 หนวยกิต
4. ไดศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาภาษาฝรั่งเศสไมนอยกวา 60 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้
4.1 วิชาบังคับในสาขาไมนอยกวา 36 หนวยกิต และตองสอบไลไดต่ํากวาระดับ C ทุก
รายวิชา
4.2 วิชาอื่น ๆ ในสาขาไมนอยกวา 18 หนวยกิต
4.3 วิชาบังคับนอกสาขา 6 หนวยกิต ไดแก อ.221 และ อ.222
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
13.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ประกอบดวยอักษรยอ 2 ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
มีความหมาย ดังนี้
ฝ. เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
FR. เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
มีความหมาย ดังนี้

เลขหลักหนวย
เลข 1-2
เลข 3-9
เลขหลักสิบ
เลข 0-2
เลข 3-5
เลข 6
เลข 7
เลข 8-9
เลขหลักรอย
เลข 2
เลข 3
เลข 4
13.4 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาในหมวดภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
หมายถึง วิชาในหมวดวรรณกรรม
หมายถึง วิชาในหมวดอารยธรรม
หมายถึง วิชาในหมวดภาษาศาสตร
หมายถึง วิชาในหมวดภาษาฝรั่งเศสวิชาชีพ
หมายถึง วิชาระดับตน
หมายถึง วิชาระดับกลาง
หมายถึง วิชาระดับสูง
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ฝ.201
FR201
ฝ.202
FR202
ฝ.208
FR208
ฝ.209
FR209
ฝ.211
FR211
ฝ.221
FR221
ฝ.231
FR231
ฝ.232
FR232
ฝ.261
FR261

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
Intermediate French 1
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
Intermediate French 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication 2
การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
Listening and Speaking in French 1
การอาน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
Reading and Writing in French 1
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
French Literary Reading 1
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
French Literary Reading 2
ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 1
French History 1

3 (2 – 3 – 4)
3 (2 – 3 – 4)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ฝ.262
FR262
ฝ.293
FR293
ฝ.294
FR294
ฝ.301
FR301
ฝ.302
FR302
ฝ.308
FR308
ฝ.309
FR309
ฝ.311
FR311
ฝ.321
FR321
ฝ.331
FR331
ฝ.333
FR333
ฝ.343
FR343
ฝ.344
FR344
ฝ.363
FR363
ฝ.365
FR365
ฝ.366
FR366

ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 2
French History 2
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 1
French for Law and International Affairs 1
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 2
French for Law and International Affairs 2
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
Advanced French 1
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
Advanced French 2
ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ 1
French for Professional Orientation 1
ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ 2
French for Professional Orientation 2
การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
Listening and Speaking in French 2
การอาน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
Reading and Writing in French 2
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
French Literary Reading 3
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 4
French Literary Reading 4
นิทานและเรื่องสั้นฝรั่งเศส
French Tales and Short Stories
นวนิยายฝรั่งเศส
French Novels
ภูมิศาสตรฝรั่งเศส
French Geography
ฝรั่งเศสปจจุบัน
France at Present
ศิลปะฝรั่งเศส
French Arts

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ฝ.367
FR367
ฝ.368
FR368
ฝ.371
FR371
ฝ.374
FR374
ฝ.387
FR387
ฝ.393
FR393
ฝ.394
FR394
ฝ.401
FR401
ฝ.402
FR402
ฝ.434
FR434
ฝ.435
FR435
ฝ.436
FR436
ฝ.437
FR437
ฝ.438
FR438
ฝ.439
FR439
ฝ.443
FR443

ดนตรีและศิลปะการแสดงของฝรั่งเศส
French Music and Dramatic Arts
เทวตํานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส
Mythology in French Art and Literature
ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
Introduction to French Linguistics
สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
French Phonetics and Phonology
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อบุคลากรโรงแรม
French for Hotel Personnel
ภาษาฝรั่งเศสดานกฏหมายและการตางประเทศ 3
French for Law and International Affairs 3
ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 4
French for Law and International Affairs 4
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 3
Advanced French 3
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 4
Advanced French 4
วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสสมัยกลางและสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
French Literature : Middle Ages and Renaissance
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 17
17th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 18
18th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 19
19th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
20th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสรวมสมัย
Contemporary French Literature
กวีนิพนธฝรั่งเศส
French Poetry

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ฝ.444
FR444
ฝ.464
FR464
ฝ.465
FR465
ฝ.473
FR473
ฝ.475
FR475
ฝ.476
FR476
ฝ.477
FR477
ฝ.481
FR481
ฝ.482
FR482
ฝ.483
FR483
ฝ.484
FR484
ฝ.485
FR485
ฝ.486
FR486

บทละครฝรั่งเศส
French Theatre
ขาวสารและสื่อมวลชนฝรั่งเศส
French Press and Media
ภาพยนตรฝรั่งเศส
French Cinema
โครงสรางประโยคภาษาฝรั่งเศส
French Syntax
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
Teaching French as a Foreign Language
การวิเคราะหองคประกอบการสนทนาภาษาฝรั่งเศส
Conversation Analysis in French
การวิเคราะหขอผิดในการใชภาษาฝรั่งเศส
Error Analysis in French
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
Translation : French-Thai 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2
Translation : French-Thai 2
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับงานเลขานุการ
French for Secretaries
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว
French for Tourism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
French for Business
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ
Career French

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

13.5 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
(ฝ.171 เปนภาษาตางประเทศ)
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รวม

ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
15 หนวยกิต (ฝ.172 เปนภาษาตางประเทศ)
3 หนวยกิต สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
18 หนวยกิต รวม

15 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ฝ.201 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
ฝ.211 การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
ฝ.231 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
ฝ.261 ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 1
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
3
3
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ฝ.202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
ฝ.221 การอาน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
ฝ.232 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
ฝ.262 ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 2
อ.222 การอานเชิงวิเคราะหความคิดเห็น
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
3
3
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ฝ.301 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
ฝ.311 การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
ฝ.331 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
ฝ.371 ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
อ.241 การฟง-การพูด 1
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 2
ฝ.302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
ฝ.321 การอาน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
อ.231 การเขียนระดับยอหนา
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต รวม

18 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ฝ.401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 3
ฝ.481 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
3
12
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ฝ.402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 4
ฝ.482 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
3
12
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

13.6 คําอธิบายรายวิชา
13.6.1 วิชาบังคับ
ฝ201 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1
3(2-3-4)
FR201 Intermediate French 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.172 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร คําศัพท ไวยากรณ และวัฒนธรรม โดยเนนโครงสรางประโยค ฝกฝน
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนตลอดจนศึกษาระดับภาษาที่แตกตางกัน เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาฝรั่งเศส
มาตรฐานไดอยางถูกตอง
Prerequisite: FR172 or approved by the instructor.
A study of French for communication with an emphasis on vocabulary, grammar and sentence structure.
Practice of listening, speaking, reading and writing skills. Understanding of different levels of language in order to
use standard French correctly.
ฝ202 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2
3(2-3-4)
FR202 Intermediate French 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.201 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในบริบทตางๆ โดยเนนโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น ฝกฝนทักษะการฟง พูด อาน
เขียน ตลอดจนศึกษาระดับภาษาที่แตกตางกันเพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการแสดงความคิดเห็น
และสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
Prerequisite: FR201 or approved by the instructor.
A study of French in various contexts with an emphasis on more complex sentence structure. Practice of
listening, speaking, reading and writing skills. Understanding of different levels of language in order to express
opinions and communicate in appropriate situations.
ฝ211 การฟง – การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
FR211 Listening and Speaking in French 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.172 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
พัฒนาทักษะดานการฟง-การพูด ฝกฟงภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา ขาวสั้น เพื่อจับใจความสําคัญและ
สามารถพูดถายทอดความคิดของตนเปนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกตอง ตลอดจนเขียนสรุปขอความนั้นๆ เปนภาษาฝรั่งเศส
อยางงายๆ
Prerequisite: FR172 or approved by the instructor.
Practice of listening and speaking skills based on authentic conversation and reports to promote oral
competence for analysis of main ideas and opinion expression in French. Students will be encouraged to write a
summary in simple French sentences

ฝ221 การอาน – การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
FR221 Reading and Writing in French 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.211 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
พัฒนาทักษะดานการอาน-การเขียน ฝกอานภาษาฝรั่งเศสจาก ขาว บทความ และเรื่องเลาขนาดสั้นเพื่อฝก
วิเคราะหความคิดจากขอเขียนเหลานั้น ฝกยอความและเขียนถายทอดความคิดของตนเปนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกตองและ
ชัดเจน
Prerequisite: FR211 or approved by the instructor.
Practice of reading and writing skills based on reports, articles and short stories with an emphasis on an
analysis of ideas. Students will be encouraged to write a summary and express their own opinions in correct and
efficient French.
ฝ231 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
FR231 French Literary Reading 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.172 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกการอานวรรณกรรมประเภทตางๆ ของสมัยกลางและคริสตศตวรรษที่ 16 และ 17 เพื่อใหเขาใจถึง
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้นๆ โดยวิเคราะหแนวความคิดหลัก และศึกษาเทคนิคการประพันธในระดับ
พื้นฐาน ฝกฝนใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อาน โดยเรียบเรียงเปนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกตองและชัดเจน
Prerequisite: FR172 or approved by the instructor.
Practice of reading literary works of the Middle Ages and the 16th and 17th centuries in order to
understand their literary characteristics: concepts, techniques of writing and stylistics. Students will be encouraged
to analyze and criticize literary works, using correct and efficient French.
ฝ232 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
FR232 French Literary Reading 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.231 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมประเภทตางๆ ของคริสตศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยมุงใหนักศึกษาได
เรียนรูระเบียบวิธีที่ใชในการวิเคราะหวรรณกรรม เพื่อใหเขาใจแนวความคิดหลัก เทคนิคการประพันธและการใช
ภาษาในวรรณกรรมยุคดังกลาว ตลอดจนใหเรียนรูคําศัพทเฉพาะที่ใชทางวรรณกรรม เพื่อใหสามารถนําไปใชใน
การวิเคราะหวรรณกรรมได
Prerequisite: FR231 or approved by the instructor.
Practice of reading literary works of the Middle Ages and the 18th and 19th centuries in order to
understand criteria of criticism: concepts, techniques of writing and stylistics. Master terms used in literary
criticism.

ฝ261 ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
FR261 French History 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.172 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาประวัติศาสตรฝรั่งเศสตั้งแตกอตั้งประเทศจนถึงการปฏิวัติ ค.ศ.1789 โดยพิจารณาองคประกอบดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับความนึกคิด สภาพชีวิต และ
ลักษณะประจําชาติฝรั่งเศส
Prerequisite: FR172 or approved by the instructor.
A study of the evolution of French civilization from the foundation of France up to the Revolution in
1789 with consideration of social, political, economic, artistic and cultural factors. Understanding of ideologies,
daily life and characteristics of French people.
ฝ262 ประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
FR262 French History 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.172 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาประวัติศาสตรฝรั่งเศสตั้งแตภายหลังการปฏิวัติ ค.ศ.1789 จนถึงปจจุบันใชแนวการสอนเดียวกับ
ฝ.261
Prerequisite: FR172 or approved by the instructor.
Continuation of FR261 with an emphasis on outstanding points of French civilization after the French
Revolution in 1789 up to the present.
ฝ301 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1
3(3-0-6)
FR301 Advanced French 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกฝนและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ความเขาใจระบบภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยเนนการ
วิเคราะหถอยคําเพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: FR202 or approved by the instructor
Development and improvement of competence in listening, speaking, reading and writing with an
emphasis on language structure and French civilization through discursive analysis and argumentation.
ฝ302 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2
3(3-0-6)
FR302 Advanced French 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.301 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกฝนและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ความเขาใจระบบภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยเนนการ
วิเคราะหบทอานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นในระดับที่ซับซอนขึ้น

Prerequisite: FR301 or approved by the instructor
Development and improvement of competence in listening, speaking, reading and writing with an
emphasis on language structure and French civilization through discursive analysis and argumentation at a higher
level.
ฝ311 การฟง - การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
FR311 Listening and Speaking in French 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.211 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกฝนและพัฒนาทักษะทางการฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส จากรายการวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตรและสื่อ
ตางๆ เพี่อฝกจับใจความสําคัญและสามารถพูดถายทอดความคิดของตน ตลอดจนสรุปขอความนั้นๆ เปนภาษา
ฝรั่งเศสที่ถูกตองได
Prerequisite: FR211 or approved by the instructor.
An advanced level course intended to continue oral and aural skill development based on radio,
television, cinema and authentic documents and in order to analyze main ideas. Students will be encouraged to
summarize in correct French.
ฝ321 การอาน - การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
FR321 Reading and Writing in French 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.221 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกฝนและพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล การอาน และการเขียนเชิงสังเคราะห เพื่อใหสามารถเขาใจและ
ถายทอดความคิดเปนภาษาฝรั่งเศสไดอยางมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: FR221 or approved by the instructor.
Development and improvement of competence in data research, reading and writing with an emphasis on
understanding and opinion expression in efficient French.
ฝ331 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 3
3(3-0-6)
FR331 French Literary Reading 3
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.232 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมประเภทเรื่องเลา กวีนิพนธและบทละครของคริสตศตวรรษที่ 20 โดยมุง
ใหนักศึ กษาไดเ รียนรู ระเบียบวิ ธีที่ใ ชในการวิเคราะหวรรณกรรม เพื่อ ใหเ ข าใจแนวความคิด หลัก เทคนิคการ
ประพันธและการใชภาษาในวรรณกรรมดังกลาว ตลอดจนใหเรียนรูคําศัพทเฉพาะที่ใชทางวรรณกรรม เพื่อให
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหวรรณกรรมได
Prerequisite: FR232 or approved by the instructor.
Practice in analyzing literary texts of the 20th century (novel, drama and poetry). Study criteria of
criticism: concepts, techniques of writing and stylistics. Master terms used in literary criticism.

ฝ371 ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
3 (3-0-6)
FR371 Introduction to French Linguistics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 หรือ ฝ.221 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาองคประกอบของภาษาฝรั่งเศส ไดแก ระบบเสียง ระบบหนวยคํา โครงสรางประโยค และระบบ
ความหมาย ตามทฤษฎีภาษาศาสตร
Prerequisite: FR202 and FR221 or approved by the instructor.
A study of structure in the French language, such as phonetics and syntax, so as to give a foundation in
linguistic theory.
ฝ401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 3
3(3-0-6)
FR401 Advanced French 3
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.302 หรือไดรบั อนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับสูง วิเคราะหโครงสรางและการใชภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนน
สัมพันธภาพของเนื้อหาในการเขียนรายงาน ยอความ และสรุปความ
Prerequisite: FR302 or approved by the instructor.
Development and improvement of French competence at a high level with an emphasis on structural
analysis and language use. Practice of cohesion and coherence in written communication, written reports,
summarization and synthesis.
ฝ402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 4
3(3-0-6)
FR402 Advanced French 4
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.401 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะการจดบันทึกขอความและนําเสนอโดยใชสื่อประกอบ ได
อยางคลองแคลว
Prerequisite: FR401 or approved by the instructor.
Development and improvement of French competence at a high level with an emphasis on note-taking
and presentation skills.
ฝ481 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
3(3-0-6)
FR481 Translation : French-Thai 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.302 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาวิธีการแปลโดยฝกฝนแปลจากขอเขียนประเภทตาง ๆ ฝกทักษะพื้นฐานทางดานการแปล โดยฝกฝน
การถายทอดความหมายจากตนฉบับขอเขียนภาษาฝรั่งเศสประเภทตางๆ มาเปนบทแปลภาษาไทยที่สละสลวยและ
สื่อความหมายตรงกัน

Prerequisite: FR302 or approved by the instructor.
Practice in translating various texts from French to Thai. Practice of translation skills on the basis of
interpretative theory.
ฝ482 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2
3(3-0-6)
FR482 Translation : French-Thai 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.481 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาวิธีการแปลโดยฝกฝนแปลจากขอเขียนประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการแปลจากตัวบทที่ซับซอนขึ้น
Prerequisite: FR481 or approved by the instructor.
Practice in translating various texts from French to Thai. Practice of translation skills on the basis of
interpretative theory with more complex texts.

13.6.2 วิชาเลือก
ฝ208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
FR208 French for Communication 1
วิชาบังคับกอน : สําหรับผูที่ไมเคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสมากอน หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย วิชานี้ไมนับ
หนวยกิตใหสําหรับผูผาน ฝ.171 และ ฝ.172 มาแลว
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสทั่วไปในระดับตน โดยฝกฝนทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด อาน เขียน เพื่อใหสามารถ
สื่อสารเปนภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานได
Prerequisite: This course is provided for students who have no a background knowledge in French or are
approved by the instructor. These credits are not counted for those who have passed FR171 and FR172.
A study of fundamental French with an emphasis on four basic skills: listening, speaking, reading and
writing. Students will be encouraged to communicate in basic French.
ฝ209 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
FR209 French for Communication 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.208 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสทั่วไปในระดับที่สูงขึ้น โดยฝกฝนทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด อาน เขียน เพื่อใหสามารถ
สื่อสารเปนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้นได
Prerequisite: FR208 or approved by the instructor.
A study of French at a higher level with an emphasis on four basic skills: listening, speaking, reading and
writing. Students will be encouraged to communicate with a higher level of French.

ฝ293 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 1
3(3-0-6)
FR293 French for Law and International Affairs 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.171 และมีพื้นความรูทางดานนิติศาสตร หรือรัฐศาสตร หรือไดรับอนุมัติจาก
ผูบรรยาย
ฝกฝนทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนการอานขอเขียนดานกฎหมาย และการระหวางประเทศ
เพื่อใหเขาใจศัพท และลักษณะพิเศษของโครงสรางทางภาษาที่ใชถายทอดความรู และเนื้อหาในดานดังกลาว
Prerequisite: FR171 and background knowledge in Law or International Affairs or approved by the
instructor.
Practice of four basic skills: listening, speaking, reading and writing with an emphasis on reading texts
concerning law and international affairs. Understanding vocabulary and language structure used in this field.
ฝ294 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 2
3(3-0-6)
FR294 French for Law and International Affairs 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.293 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกฝนทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนการอานขอเขียนดานกฎหมาย และการระหวางประเทศ
เพื่อใหเขาใจศัพทเฉพาะและลักษณะพิเศษของโครงสรางทางภาษาที่ซับซอนขึ้น
Prerequisite: FR293 or approved by the instructor.
Practice of four basic skills: listening, speaking, reading and writing with an emphasis on reading texts
concerning law and international affairs. Understanding vocabulary and language structure used in this field.
ฝ308 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ 1
3(3-0-6)
FR308 French for Professional Orientation 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.209 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยเนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดานตางๆ ในสายวิทยาศาสตร
สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร เพื่อใหเขาใจศัพท และโครงสรางของภาษาฝรั่งเศสเฉพาะดาน
Prerequisite: FR209 or approved by the instructor.
Practice in listening, speaking, reading and writing with an emphasis on content in the fields of various
careers in sciences, sociologies and humanities. Understanding of vocabulary and French structure with a specific
purpose.
ฝ309 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ 2
3(3-0-6)
FR309 French for Professional Orientation 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.308 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดานตางๆ ในสาย
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร เพื่อใหเขาใจศัพท และโครงสรางของภาษาฝรั่งเศสเฉพาะดาน

Prerequisite: FR308 or approved by the instructor.
Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level with an emphasis on content in the
fields of various careers in sciences, sociologies and humanities. Understanding of vocabulary and French
structure with a specific purpose.
ฝ333 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศส 4
3 (3-0-6)
FR333 French Literary Reading 4
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาหัวขอเฉพาะทางวรรณกรรมรวมสมัย โดยวิเคราะหวรรณกรรม ประเภทเรื่องเลา กวีนิพนธ บทละคร
และนวนิยาย
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
Continuation of FR331 with a special topic on contemporary literary texts (novel, drama and poetry).
Practice in literary criticism.
ฝ343 นิทานและเรื่องสั้นฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR343 French Tales and Short Stories
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.232 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของนิทานและเรื่องสั้น ศึกษาโครงสราง ลักษณะเฉพาะรวมทั้งแนวความคิด
ตางๆ ที่มีอยูในนิทานและเรื่องสั้นเหลานั้น
Prerequisite: FR232 or approved by the instructor.
A study of the origin and evolution of tales and short stories with an emphasis on structure, characteristics
and ideas.
ฝ344 นวนิยายฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR344 French Novels
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาลักษณะเดนของนวนิยายฝรั่งเศสตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 จนถึงปจจุบัน ศึกษานวนิยายที่คัดเลือก
แลวโดยเนนแนวคิดและศิลปะการประพันธของผลงานนั้นๆ
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
Characteristics of French novels from the 17th century to today. Study of selected works with an emphasis
on ideology, techniques of writing and stylistics.

ฝ363 ภูมิศาสตรฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR363 French Geography
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภูมิศาสตรของประเทศฝรั่งเศสในดานกายภาพและเศรษฐกิจ ศึกษาบทบาทของฝรั่งเศสในสหภาพ
ยุโรป และความสัมพันธระหวางฝรั่งเศสกับประเทศอื่นๆ
Prerequisite: FR202 or approved by the instructor.
A study of the physical and economic geography of France, the role of France in the E.U., and the
relationship between France and other countries.
ฝ365 ฝรั่งเศสปจจุบัน
3(3-0-6)
FR365 France at Present
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 และ ฝ.262 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและปญหาดานตางๆของประเทศ
ฝรั่งเศสในปจจุบัน
Prerequisite: FR202 and FR262 or approved by the instructor.
A study and analysis of the political, economic and social situations of France at the present time.
ฝ366 ศิลปะฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR366 French Arts
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 และ ฝ.262 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาศิลปะที่สําคัญของฝรั่งเศส เชน สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ โดยชี้ใหเห็นรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะ บทบาทของศิลปน ตลอดจนแนวความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับศิลปะ
Prerequisite: FR202 and FR262 or approved by the instructor.
A study of major French arts (architecture, painting, sculpture) with an emphasis on forms, characteristics
and roles of artists and principal ideas of French art.
3(3-0-6)
ฝ367 ดนตรีและศิลปะการแสดงของฝรั่งเศส
FR367 French Music and Dramatic Arts
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 และ ฝ.262 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาวิวัฒนาการของดนตรีและศิลปะการแสดง ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธระหวางศิลปะของ
ฝรั่งเศสกับประเทศอื่นๆ
Prerequisite: FR202 and FR262 or approved by the instructor.
A study of the evolution of French music and dramatic arts with an emphasis on the influence and
relationship of French arts with other countries.

ฝ368 เทวตํานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR368 Mythology in French Art and Literature
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 หรือ ฝ.232 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาเรื่องราวของเทพปกรณัมในตํานานของกรีกและโรมันที่ปรากฏในศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศส
ตลอดจนเรื่องของบุคคลที่อางถึงในคัมภีรไบเบิล
Prerequisite: FR202 and FR232 or approved by the instructor.
A study of Greek and Roman gods and heroic legends as well as Biblical figures as referred to in French
art and literature.
ฝ374 สัทศาสตร และสัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR374 French Phonetics and Phonology
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.202 หรือ ฝ.211 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาวิเคราะหภาษาฝรั่งเศส โดยใชความรูทางสัทศาสตรและสัทวิทยา ฝกหัดใชอวัยวะในการออกเสียงให
ถูกตอง ศึกษาวิธีวิเคราะหหนวยเสียง ตลอดจนทํานองและลีลาของเสียงในภาษาฝรั่งเศส
Prerequisite: FR202 and FR211 or approved by the instructor.
An analysis of French on the basic of phonetics and phonology. Practice of correct articulation. Analysis
of phonemes, tone and prosody in French.
ฝ387 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อบุคลากรโรงแรม
3(3-0-6)
FR387 French for Hotel Personnel
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและฝกฝนภาษาฝรั่งเศสที่ใชในดานการบริการในโรงแรม รวมทั้งงานตางๆในสวนที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรดานการโรงแรม
Prerequisite: FR311 or approved by the instructor.
Practice of French used in Hotel service sections and various work relevant to hotel personnel.
ฝ393 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 3
3(3-0-6)
FR393 French for Law and International Affairs 3
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.294 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาศัพทและโครงสรางทางภาษาที่ใชในการถายทอดความรู และเนื้อหาดานกฎหมาย และการระหวาง
ประเทศ โดยเนนการอานขอเขียนและการฟงภาษาฝรั่งเศสจากสื่อตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของโดยตรงกับวิชาการดาน
เหลานี้ เพื่อใหเขาใจวิธีการนําเสนอความคิด ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได
Prerequisite: FR294 or approved by the instructor.

A study of technical terms and the characteristics of French structure for law and international affairs
with an emphasis on reading and listening to authentic documents related to this field. Understanding of
techniques and forms of idea presentation applied in opinion expression.
ฝ394 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมายและการระหวางประเทศ 4
3(3-0-6)
FR394 French for Law and International Affairs 4
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.393 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ฝกฝนการอานบทคัดภาษาฝรั่งเศสจากรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายฉบับตางๆ และเอกสารดานการ
ระหวางประเทศ ฝกทําความเขาใจภาษาที่ใชในตัวบทเหลานี้
Prerequisite: FR393 or approved by the instructor.
Practice in reading excerpts from the Constitution, law codes and international affairs documents.
Understanding of technical terms used in these texts.
ฝ434 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยกลาง และสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
3(3-0-6)
FR434 French Literature : Middle Ages and Renaissance
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมสําคัญของสมัยกลางและสมัยฟนฟูศิลปวิทยา ในดานรูปแบบ แนวความคิด
และกลวิธีการประพันธ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of French literature of the Middle Ages and the Renaissance with an emphasis on the forms,
ideologies, techniques of writing and stylistics which are related to characteristics of the period.
ฝ435 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 17
3(3-0-6)
FR435 17th Century French Literature
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมสําคัญของคริสตศตวรรษที่ 17 ในดานรูปแบบ แนวความคิด และกลวิธีการ
ประพันธ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of French literature of the 17th century with an emphasis on the forms, ideologies, techniques of
writing and stylistics which are related to characteristics of the period.
ฝ436 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 18
FR436 18th Century French Literature
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย

3(3-0-6)

ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมสําคัญของคริสตศตวรรษที่ 18 ในดานรูปแบบ แนวความคิด และกลวิธีการ
ประพันธ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of French literature of the 18th century with an emphasis on the forms, ideologies, techniques of
writing and stylistics which are related to characteristics of the period.
ฝ437 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
FR437 19th Century French Literature
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมสําคัญของคริสตศตวรรษที่ 19 ในดานรูปแบบ แนวความคิด และกลวิธีการ
ประพันธ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of French literature of the 19th century with an emphasis on the forms, ideologies, techniques of
writing and stylistics which are related to characteristics of the period.
ฝ438 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
th
FR438 20 Century French Literature
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมสําคัญของคริสตศตวรรษที่ 20 ในดานรูปแบบ แนวความคิด และกลวิธีการ
ประพันธ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of French literature of the 20th century with an emphasis on the forms, ideologies, techniques of
writing and stylistics which are related to characteristics of the period.
ฝ439 วรรณกรรมฝรั่งเศสรวมสมัย
3(3-0-6)
FR439 Contemporary French Literature
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมฝรั่งเศสตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในดานรูปแบบ แนวความคิด และ
กลวิธีการประพันธ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสมัยนั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of French literature from the Second World War up to the Present with an emphasis on the forms,
ideologies, techniques of writing and stylistics which are related to characteristics of the period.

ฝ443 กวีนิพนธฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR443 French Poetry
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษากวีนิพนธของกลุมตางๆ ตั้งแตสมัยกลางจนถึงสมัยปจจุบัน โดยเลือกสรรบทกวีนิพนธของกวีที่สําคัญ
ในแตละกลุม รวมทั้งวิเคราะหแนวคิดและศิลปะการประพันธของกวีนิพนธเหลานั้น
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
A study of different schools of French poetry from the Middle Ages to the Present. Study of selected
poems from each important school. Analysis of ideas and techniques of the chosen poems.
ฝ444 บทละครฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR444 French Theatre
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.331 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีการละครฝรั่งเศส คุณคาทางวรรณกรรม สังคม การเมือง ปรัชญา และศิลปะ
ของบทละครที่เลือกสรรแลว
Prerequisite: FR331 or approved by the instructor.
Evolution of French dramatic theories. Study of literary, social and political values, philosophy and
techniques of selected plays.
ฝ464 ขาวสารและสื่อมวลชนฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR464 French Press and Media
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 และ ฝ.321 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาขาวสารจากหนังสือพิมพ วารสาร วิทยุและโทรทัศนของฝรั่งเศส โดยวิเคราะหเนื้อหา การใชภาษา
และวิธีการนําเสนอ
Prerequisite: FR311 and FR321 or approved by the instructor.
A study of news in French current newspapers, magazines, radio and television. Analysis of content,
style, and linguistic forms.
ฝ465 ภาพยนตรฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR465 French Cinema
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 และ ฝ.321 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาพยนตรฝรั่งเศสในแงศิลปะ และแนวความคิดที่เกี่ยวกับชีวิต สภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
โดยมุงฝกฝนใหรูจักหลักการชมและวิจารณภาพยนตร
Prerequisite: FR311 and FR321 or approved by the instructor.
A study of the form and content of French cinema with an emphasis on French ideologies, society,
politics and economies. Practice of cinema appreciation and criticism.

ฝ473 โครงสรางประโยคภาษาฝรั่งเศส
FR473 French Syntax
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.371 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะโครงสรางประโยคแบบตางๆ ตามทฤษฎีภาษาศาสตร
Prerequisite: FR371 or approved by the instructor.
A study and analysis of various structure of sentences based on linguistic theories.

3(3-0-6)

ฝ475 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
FR475 Teaching French as a Foreign Language
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.371 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ทางดานการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ ศึกษาวิธีการใชสื่อ
การสอน วิเคราะหแบบเรียนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งสังเกตการณสอนภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียน
Prerequisite: FR371 or approved by the instructor.
A study of different methods of teaching French as a foreign language as well as pedagogic media used in
class. Analysis of school textbooks and class observation in secondary schools.

ฝ476 การวิเคราะหองคประกอบการสนทนาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR476 Conversation Analysis in French
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.371 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
วิเคราะหความสัมพันธของผูรวมสนทนาและภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการสื่อสาร ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวของ
Prerequisite: FR371 or approved by the instructor.
Analysis of the relationship between interlocutors, language and its context.
ฝ477 การวิเคราะหขอผิดในการใชภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
FR477 Error Analysis in French
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.371 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ ผิ ด พลาดที่ เ กี่ ย วกั บ การใช ภ าษาฝรั่ ง เศสของผู เ รี ย นชาวไทย โดยวิ ธี ก ารทาง
ภาษาศาสตร เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการใชภาษาฝรั่งเศสของผูเรียนชาวไทย
Prerequisite: FR371 or approved by the instructor.
A study of French error analysis of Thai students based on linguistic theories. Development and
improvement of French competency of Thai students.

ฝ483 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับงานเลขานุการ
3(3-0-6)
FR483 French for Secretaries
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 และ ฝ.321 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใชในงานอาชีพเลขานุการทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดเพื่อใหผูเรียนเขาใจศัพท สํานวน
และโวหาร รวมทั้งสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองสอดคลองกับสถานการณ ฝกฝนการเขียนจดหมายโตตอบ
ประเภทตางๆ การติดตอทางโทรศัพท ตลอดจนเรียนรูธรรมเนียมปฏิบัติในการทํางานรวมกับชาวฝรั่งเศส
Prerequisite: FR311 or FR321 or approved by the instructor.
A study of oral and written French used in secretarial work, including technical terms and expressions.
Practice in writing business correspondance and telephone conversations. Introduction to etiquette in working
with the French.
ฝ484 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
FR484 French for Tourism
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 และ ฝ.321 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
เรียนรูเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว ศึกษางานและฝกฝนการใชภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวของกับงานดานการ
ทองเที่ยว เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการดานการทองเที่ยว ไดแก บริษัทสายการบิน สํานักงาน
ทองเที่ยว และบริษัทนําเที่ยว รวมทั้งสามารถปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศก บรรยายและใหขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร และโบราณคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: FR311 or FR321 or approved by the instructor.
A study of tourism. Practice in French used in tourism-related business such as airline companies, tourist
offices and tourist agents, in order to do tourist guide jobs, to explain cultural, historical and archaeological
background of Thailand with efficiency. Field trips included.
ฝ485 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
FR485 French for Business
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 และ ฝ.321 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใชในธุรกิจดานตางๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารดานธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนความเขาใจศัพทเฉพาะดานเพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง รวมทั้งใหเขาใจ
โครงสราง ระบบ และขั้นตอนการดําเนินธุรกิจโดยสังเขป
Prerequisite: FR311 or FR321 or approved by the instructor.
Study and practice in French used in different fields of business with an emphasis on correct usage of
technical terms. Introduction of structures and systems of business.

ฝ486 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
FR486 Career French
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝ.311 และ ฝ.321 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในหัวขอเฉพาะ โดยฝกฝนทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสในหัวขอนั้น เพื่อเปนการเตรียมตัว
สูโลกการทํางาน
Prerequisite: FR311 or FR321 or approved by the instructor.
A study of the French language in selected topics. Practice of French used in that content in order to
enable students to use French in work.

