
 

        

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
           จํานวนหนวยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา  71  หนวยกิต 
 
1. โครงสรางหลักสูตร 
           สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส แบบวิชาเอก-โท สําหรับนิสิต ที่มคีวามรู
พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอืน่ทั้งในคณะและนอก
คณะ ที่มีความรูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ที่เลือกเรียนเปนวิชาโท ดังนี้    
         

1.1  แบบวิชาเอก-โท     71  หนวยกิต 
1.1.1   วิชาเอก                                  51   หนวยกิต 

                  วิชาบังคับ              27    หนวยกิต      
                  วิชาเลือก               24    หนวยกิต 
       1.1.2   วิชาโท            ไมนอยกวา             20   หนวยกิต 

นิสิตที่เรียนสาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเปนวชิาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะหรือ 
นอกคณะ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต  
 

1.2  วิชาโท  สําหรับนิสติวิชาเอกสาขาอืน่ทั้งในคณะและนอกคณะ    ไมนอยกวา         20   หนวยกิต                      
          มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
              แบบที่ 1    สาํหรับนิสติในคณะอักษรศาสตร 
                            วชิาบังคบั                       9   หนวยกิต 
                            วชิาเลือก  ไมนอยกวา    11  หนวยกิต      
              แบบที่ 2    สําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 
                            วชิาบังคบั           12   หนวยกิต 
                           วิชาเลือก              8   หนวยกิต      

ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเปนวิชาเอกหรือวิชาโท ตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาเลือก
ภาษาตางประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป)  3 รายวิชาตอไปนี้ 

2231111  ภาษาฝรั่งเศส 1                      3(2-2-5) 
2231112  ภาษาฝรั่งเศส 2                      3(2-2-5)  
2231211  ภาษาฝรั่งเศส 3                      3(2-2-5) 

 

2. รายวิชา 
    2.1  แบบวชิาเอก-โท    71   หนวยกิต 
     2.1.1  วิชาเอก    51  หนวยกิต       
  วิชาบังคับ        27   หนวยกิต  
 

2231221  ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง                          3(2-2-5) 
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2231250   อารยธรรมฝรั่งเศส                       3(2-2-5)                              
2231245  สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส               3(2-2-5)   
2231310  การพูดภาษาฝรั่งเศส               3(2-2-5)       
2231319  การอานงานเขียนฝร่ังเศสที่ไมใชวรรณคดี          3(3-0-6) 
2231320  การเขียนภาษาฝรั่งเศส                3(2-2-5)           

  2231360  วรรณคดีฝร่ังเศส                 3(3-0-6)                   
  2231362  การอานบทวรรณกรรมฝรั่งเศส                  3(3-0-6)       

2231460  การคนควาและการเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส   3(2-2-5)  
                   

  วิชาเลือก                  24    หนวยกิต    
 

2231325  โครงสรางภาษาฝรั่งเศส                            3(2-2-5)  
2231365  นวนิยายฝรั่งเศส                                      3(3-0-6) 
2231366  บทละครฝรั่งเศส                                      3(3-0-6)    
2231367  กวีนิพนธฝร่ังเศส                                      3(3-0-6)       
2231370  ทัศนศิลปฝร่ังเศส                                     3(3-0-6)                 
2231374  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 1         3(2-2-5)      
2231375  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 2         3(2-2-5)                 
2231451  การแปลฝรั่งเศส-ไทย                                    3(2-2-5)     
2231452  การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย             3(2-2-5)              
2231461  ปริทัศนภาษาศาสตรฝร่ังเศส             3(3-0-6)      
2231462  วัจนลีลาภาษาฝรั่งเศส                             3(3-0-6) 
2231480  ประวัติความคิดฝรั่งเศส                           3(3-0-6) 
2231481  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานฝรั่งเศสศึกษา       3(3-0-6) 
2231483   ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว               3(2-2-5)              
2231485   ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ                           3(2-2-5)        
2231490   การศึกษาอิสระ                                  3(1-0-8)  

      

2.1.2  วิชาโท     ไมนอยกวา       20   หนวยกิต 
             นิสิตที่เรียนสาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเปนวชิาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะหรือ 
                        นอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
     2.2  วิชาโท     ไมนอยกวา       20   หนวยกิต 
       สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ เลือกเรียนเปนวิชาโท 
 

  แบบที่ 1      สาํหรับนิสติในคณะอักษรศาสตร 
วิชาบังคับ      9   หนวยกิต       

 

2231221  ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง                          3(2-2-5)      

2231250  อารยธรรมฝรั่งเศส                       3(2-2-5)     
2231245  สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส               3(2-2-5) 
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วิชาเลือก    ไมนอยกวา    11   หนวยกิต        
2231310  การพูดภาษาฝรั่งเศส               3(2-2-5)    
2231319  การอานงานเขียนฝร่ังเศสที่ไมใชวรรณคดี          3(3-0-6)     
2231320  การเขียนภาษาฝรั่งเศส      3(2-2-5)     
2231325  โครงสรางภาษาฝรั่งเศส                            3(2-2-5)      
2231360  วรรณคดีฝร่ังเศส                 3(3-0-6)      
2231362  การอานบทวรรณกรรมฝรั่งเศส                  3(3-0-6)     
2231365  นวนิยายฝรั่งเศส                                      3(3-0-6)     
2231366  บทละครฝรั่งเศส                                      3(3-0-6) 
2231367  กวีนิพนธฝร่ังเศส                                      3(3-0-6) 
2231370  ทัศนศิลปฝร่ังเศส                                     3(3-0-6) 
2231374  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 1         3(2-2-5) 
2231375  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 2         3(2-2-5)               
2231451 การแปลฝรั่งเศส-ไทย                                     3(2-2-5)               
2231452 การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย              3(2-2-5) 
2231460 การคนควาและการเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส   3(2-2-5)     
2231461 ปริทศันภาษาศาสตรฝร่ังเศส              3(3-0-6)   

  2231462  วัจนลีลาภาษาฝรั่งเศส                             3(3-0-6) 
  2231480  ประวัติความคิดฝรั่งเศส                          3(3-0-6) 

2231481  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานฝรั่งเศสศึกษา       3(3-0-6) 
2231483  ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว               3(2-2-5) 
2231485  ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ                           3(2-2-5) 
2231490  การศึกษาอิสระ                                  3(1-0-8) 

     

               แบบที่ 2     สําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 
                       วิชาบังคับ                   12   หนวยกิต 
 

2231101   ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 1   3(2-2-5) 
2231102   ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 2    3(2-2-5)               
2231201   ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 3   3(2-2-5) 
2231202   ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 4       3(2-2-5)  

 

                 วิชาเลือก                8   หนวยกิต 
2231221  ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง                          3(2-2-5) 

2231250  อารยธรรมฝรั่งเศส                       3(2-2-5) 
2231245  สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส               3(2-2-5) 
2231310  การพูดภาษาฝรั่งเศส               3(2-2-5) 
2231319  การอานงานเขียนฝร่ังเศสที่ไมใชวรรณคดี          3(3-0-6)  
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2231320  การเขียนภาษาฝรั่งเศส      3(2-2-5) 
2231325  โครงสรางภาษาฝรั่งเศส                            3(2-2-5)  
2231360  วรรณคดีฝร่ังเศส                 3(3-0-6) 
2231362  การอานบทวรรณกรรมฝรั่งเศส                  3(3-0-6) 
2231365  นวนิยายฝรั่งเศส                                      3(3-0-6) 
2231366  บทละครฝรั่งเศส                                      3(3-0-6) 
2231367  กวีนิพนธฝร่ังเศส                                      3(3-0-6) 

  2231370  ทัศนศิลปฝร่ังเศส                                     3(3-0-6) 
2231374  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 1         3(2-2-5) 
2231375  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 2         3(2-2-5)              
2231451 การแปลฝรั่งเศส-ไทย                                     3(2-2-5)      
2231452 การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย              3(2-2-5)   
2231460 การคนควาและการเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส   3(2-2-5) 
2231461 ปริทศันภาษาศาสตรฝร่ังเศส              3(3-0-6) 

  2231462 วัจนลีลาภาษาฝรั่งเศส                             3(3-0-6) 
2231480 ประวัติความคิดฝรั่งเศส                          3(3-0-6) 
2231481 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานฝรั่งเศสศึกษา       3(3-0-6) 
2231483 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว               3(2-2-5) 
2231485 ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ                           3(2-2-5) 
2231490 การศึกษาอิสระ                                  3(1-0-8) 

 

3. คําอธิบายรายวิชา   
 2231111 ภาษาฝรั่งเศส 1                                      3 (2-2-5) 
  การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส  
 

 2231112  ภาษาฝรั่งเศส 2                                       3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231111 ภาษาฝรั่งเศส 1) 
      การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อส่ือสารในวัจนกรรมตาง ๆ   
   

        2231211 ภาษาฝรั่งเศส 3                                       3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231112 ภาษาฝรั่งเศส 2) 
            การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อส่ือสารในวัจนกรรมตาง ๆ  
  ศัพทและสํานวนที่เกี่ยวกับเหตุการณปจจบุนั  
 

 2231221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง                                     3 (2-2-5) 
    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231211 ภาษาฝรั่งเศส 3) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ เนนการอาน วิเคราะห และวิจารณบทความ 
  ที่คัดสรร  การอภิปรายและการเขียนเรียงความโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ซับซอน   
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 2231245 สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส        3 (2-2-5) 
  ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไดแก เสียงสระ เสียงพยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา การเชื่อมเสียงระหวางคํา 

ทํานองเสียง  การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสตามหลักมาตรฐาน  การฝกออกเสยีงในหองปฏิบตัิการทางภาษา  
  การฝกเขียนและอานสัทอักษร   
 

       2231250 อารยธรรมฝรั่งเศส        3 (2-2-5) 
  อารยธรรมฝรั่งเศส  เนนดานสังคม การเมือง วรรณคดี และศิลปะ ตั้งแตสมัยกลางถึงปจจุบัน 
   

 2231310 การพูดภาษาฝรั่งเศส   3 (2-2-5) 
  การฝกสนทนา วิจารณ อภิปราย กลาวรายงานในหัวขอตาง ๆ เปนภาษาฝรั่งเศส  การเสนอความคิดและ 
  ขอโตแยงอยางมีเหตุผล 
 

 2231319 การอานงานเขียนฝรั่งเศสที่ไมใชวรรณคดี            3 (3-0-6) 
  การอานงานเขียนประเภทตางๆ  ที่ไมใชวรรณคดี  ไดแก ขาว บทความ รายงาน และโฆษณา  การวิเคราะห

โครงสรางของตัวบท ลักษณะเฉพาะ เทคนิคการนําเสนอ วัจนลีลา และวัจนกรรม  การวิเคราะหตัวบทคัดสรร 
       

 2231320 การเขียนภาษาฝรั่งเศส                                     3 (2-2-5) 
  การฝกเขียนตัวบทภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ไดแก บทยอความ ประกาศ การเขียนเพื่อ 
  เลาเรื่อง อธิบาย พรรณนา และโตแยง 
   

 2231325 โครงสรางภาษาฝรั่งเศส        3 (2-2-5) 
  การวิเคราะหประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนในภาษาฝรั่งเศส  การ

ปรับเปล่ียนรูปประโยคโดยคงความหมายเดมิ  การฝกวิเคราะหประโยคในตัวบทประเภทตาง ๆ การฝก
เขียนโดยใชโครงสรางประโยคชนิดตางๆ 

   

       2231360 วรรณคดีฝร่ังเศส           3 (3-0-6) 
  ลักษณะเดนของวรรณคดีฝร่ังเศสตั้งแตยุคกลางถึงปจจบุัน  การวิเคราะหตัวบทวรรณกรรมคัดสรร 
    

       2231362 การอานบทวรรณกรรมฝรั่งเศส       3 (3-0-6) 
  แนวทางการศึกษารูปแบบ เทคนิคการนําเสนอ วัจนลีลา และแกนเรื่องในบทวรรณกรรมฝรั่งเศส  
  วิธีอานและตีความ  การวิเคราะหบทอานคัดสรร  
   

 2231365 นวนิยายฝรั่งเศส                               3 (3-0-6) 
  ลักษณะเดน ความคิด และศลิปะการประพนัธของนวนิยายฝรั่งเศสตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 ถึงปจจุบนั  
  การวิเคราะหเชิงวิจารณผลงานคัดสรร  
       

 2231366 บทละครฝรั่งเศส         3 (3-0-6) 
  ทฤษฎีการละครฝรั่งเศสตั้งแตยุคกลางถึงปจจุบัน  คุณคาทางวรรณกรรม สังคม การเมือง ปรัชญา และ

ศิลปะของบทละครคัดสรร 
    

 2231367 กวีนิพนธฝร่ังเศส                                      3 (3-0-6) 
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  วิวัฒนาการของกวีนิพนธฝร่ังเศสตั้งแตยุคกลางถึงปจจบุัน  การอานบทกวนีิพนธคัดสรรของกวีสําคัญใน 
  แตละกลุม  การวิเคราะหแนวคิดและศิลปะการประพันธ 
    

 2231370 ทัศนศิลปฝร่ังเศส         3 (3-0-6) 
  พัฒนาการของทัศนศิลปฝร่ังเศสตั้งแตยุคกลางถึงปจจบุัน  การวิเคราะหผลงานทัศนศิลปฝร่ังเศสที่คัดสรร 

และลักษณะเฉพาะของศิลปนสําคัญ 
 

2231374 ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 1  3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  การใชภาษาฝรั่งเศสในบริบทดานการหนังสือพิมพ  การฝกเขียนสําหรับนิตยสารและหนังสือพิมพในหัวขอที่

กําหนด 
  

       2231375 ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 2  3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231374  ภาษาฝรั่งเศสดานการหนังสือพิมพ 1  หรือรายวิชาที่

คณะอนุญาตใหเรียน) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสระดับสูงในดานการหนังสือพิมพ  การฝกเขียนบทบรรณาธิการ รายงาน  
  บทสัมภาษณ บทความวิเคราะหวิจารณสําหรับสําหรับนิตยสารและหนงัสือพิมพ 
   

 2231451 การแปลฝรั่งเศส-ไทย  3 (2-2-5) 
  หลักการแปลเบื้องตน  ปญหาในการแปลภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย  การฝกแปลขาว รายงาน บทความ 
   และเอกสารธุรกิจจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย 
   

2231452 การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย       3 (2-2-5) 
  ทฤษฎีการแปลวรรณกรรม  ปญหาในการแปลวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย  การฝกแปลและการ

บรรณาธิกรวรรณกรรมคัดสรร 
 

 2231460   การคนควาและการเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส              3 (2-2-5) 
  วิธีวิทยาการวจิยัทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไดแก การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล การเรียบเรียงความคิด การเขียนรายงาน เชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
 

 2231461  ปริทัศนภาษาศาสตรฝร่ังเศส         3 (3-0-6) 
  แนวคิดพื้นฐานของภาษาศาสตร การวิเคราะหขอมูลภาษาฝรั่งเศสดานสัทวิทยา วิทยาหนวยคํา 

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และวัจนปฏบิัติศาสตร 
 

 2231462 วัจนลีลาภาษาฝรั่งเศส        3 (3-0-6) 
  ศิลปะการใชภาษาฝรั่งเศสในงานเขียนประเภทรอยแกวและรอยกรอง  การเลือกสรรคําทั้งดานเสียงและ

ความหมาย  การสรางประโยคโดยพิจารณาการจัดลําดับคํา ความยาว และจังหวะ 
   

2231480 ประวัติความคดิฝรั่งเศส                                  3 (3-0-6) 
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  ประวัติและพัฒนาการทางความคิดในประเทศฝรั่งเศสตั้งแตมงแตนญจนถึงนักคิดสมัยใหม  ความสัมพันธ

ระหวางความคดิกับบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
 

 2231481 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานฝรั่งเศสศึกษา      3 (3-0-6) 
  การวิเคราะหเชิงวิจารณภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมฝรั่งเศสตามหัวขอท่ีกาํหนด  
 

 2231483  ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว                       3 (2-2-5) 
  ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับวงการการทองเที่ยวในดานศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี  และความรูทั่วไป 
  เกี่ยวกับประเทศไทย เนนทักษะการพูด การฝกพูดในสถานการณจําลอง 
      

 2231485 ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ                                  3 (2-2-5) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสดานการฟง การพดู การอานและการเขียนในบริบทของธุรกิจและการคา 
  ระหวางประเทศ 
     

 2231490 การศึกษาอิสระ   3 (1-0-8) 
  การคนควาวิจยัและเสนอผลงานในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
  ตามความสนใจของแตละบุคคล 
 
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตทัง้ในและนอกคณะที่ไมมีพืน้ฐานภาษาฝรั่งเศส 
 2231011   ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1         3 (2-2-5) 
  ไวยากรณฝร่ังเศสขั้นพื้นฐาน ศัพทและสํานวนที่ใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
         

 2231012   ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2         3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1) 
  ไวยากรณฝร่ังเศสระดับสูง ศัพทและสํานวนที่ใชในการสื่อสาร 
   
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตนอกคณะที่มีพืน้ฐานภาษาฝรั่งเศส 
 2231101 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 1      3 (2-2-5) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบือ้งตน  ทั้งดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 
   

 2231102 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 2     3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231101 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 1 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขัน้สูง ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
   

 2231201 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 3      3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231102 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 2 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวกับ

เหตุการณปจจบุัน 
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 2231202 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 4  3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231201 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 3 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขัน้สูง  ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวกับ

เหตุการณปจจบุัน 
    
รายวิชาภาษาที่เปดสอนใหนิสิตคณะนิตศิาสตร 
       2231101 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 1      3 (2-2-5) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบือ้งตน  ทั้งดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 
    

 2231102 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 2     3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2231101 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 1 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขัน้สูง ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
   

 2231151 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมาย 1       3 (2-2-5) 
   ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสดานการฟง การพดู การอาน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
   

 2231152 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมาย 2       3 (2-2-5) 
   (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231151ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมาย 1) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

การอานและวิเคราะหตัวบทกฎหมายภาษาฝรั่งเศส 
      
รายวิชาที่เปดสอนเปนวิชาการศึกษาทั่วไป กลุมมนุษยศาสตร  (สําหรับนิสิตนอกคณะเทานัน้) 
 2231255   วรรณกรรมฝรั่งเศส         3 (3-0-6) 
  การศึกษาวรรณกรรมฝรั่งเศสที่เลือกสรร วิเคราะหรูปแบบ กลวิธีการแตง และแนวคิดจากฉบับแปล 
   
 


