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วิชาโทภาษาฝรั่งเศส 
 
จํานวนหนวยกิตรวม  
 20  หนวยกติ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อใหนิสิตมทีักษะภาษาฝรั่งเศส ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใชในการสือ่สารทั่วไป 
 2.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูความสามารถในการใชศัพทสํานวนภาษาฝรัง่เศสเพื่อใชในการสื่อสารเฉพาะดานเบื้องตน  

เชน ดานการแปล ดานความสมัพันธระหวางประเทศ ดานกฎหมาย ดานธุรกิจ ดานการทองเที่ยว อันเปน 
ประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

 3.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูเกีย่วกับศลิปวัฒนธรรม วรรณคดี ภูมิปญญาของฝรั่งเศส เพื่อชวยใหเขาใจสังคม 
ฝรั่งเศสทั้งในอดตีและปจจุบัน และเพื่อประโยชนในการติดตอกับชาวฝรั่งเศส 

 
ขอกําหนดการศกึษา 
 1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 

2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสเปนวชิาโท ตองศึกษารายวิชาตามทีก่ําหนดตอไปนี ้
แบบที ่1   สําหรบันิสิตคณะอักษรศาสตร 

วิชาบังคับ      16  หนวยกิต 
2231111 ภาษาฝรั่งเศส 1           3 (2-2-5) 

 French I                               
2231112  ภาษาฝรั่งเศส 2 3 (2-2-5) 

 French II                                     
2231211 ภาษาฝรั่งเศส 3                     3 (2-2-5) 

 French III                                        
2231212 ภาษาฝรั่งเศส 4                                 3 (2-2-5) 

 French IV 
2231311   ภาษาฝรั่งเศส 5 2 (1-2-3) 

French V   
2231312 ภาษาฝรั่งเศส 6 2 (1-2-3) 

French VI 
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   วิชาเลือก             4  หนวยกติ 
   ใหเลือกไดจากรายวิชาตอไปนี ้

2231250   อารยธรรมฝรั่งเศส               3 (2-2-5) 
French Civilization  

2231260 สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส              2 (1-2-3) 
French Phonetics 

2231270  การอานบทวรรณกรรมฝรั่งเศส                   2 (2-0-4) 
Reading of French Literary Texts 

2231313 โครงสรางภาษาฝรั่งเศส                               2 (1-2-3) 
French Grammatical Structure  

 2231321 วรรณคดีฝรั่งเศสยุคกลางถึงครสิตศตวรรษที ่18         2 (2-0-4) 
         French Literature from the Middle Ages to the Eighteenth Century  

2231322 วรรณคดีฝรั่งเศสคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน               2 (2-0-4) 
          French Literature from the Nineteenth Century to the Present 

2231330  เรียงความฝรั่งเศส                                       2 (1-2-3) 
           French Composition                             
2231331 นวนิยายฝรั่งเศส               2 (2-0-4) 

French Novel                                    
2231332 บทละครฝรั่งเศส               2 (2-0-4) 

 French Drama  
2231333  กวีนิพนธฝรั่งเศส               2 (2-0-4) 

French Poetry                          
 2231334 ปริทัศนวรรณคดขีองประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส        2 (2-0-4) 

 Survey of Literature in other French-Speaking Countries  
 2231335* ทัศนศลิปฝรั่งเศส               2 (2-0-4) 

            French Visual Arts  
2231341  การแปลฝรั่งเศส-ไทย 1              2 (1-2-3)  

 Translation: French-Thai I  
2231342 การแปลฝรั่งเศส-ไทย 2              2 (1-2-3) 

 Translation: French-Thai II  
2231371  การอานงานเขียนฝรั่งเศสที่ไมใชวรรณคดี         2 (2-0-4) 

Reading of Non-Literary French Texts        
2231381 ภาษาฝรั่งเศสดานความสัมพันธระหวางประเทศ        3 (2-2-5) 

 French for International Relations  
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 2231382 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมาย 3 (2-2-5) 
 French for Laws   

2231401  การพูดภาษาฝรั่งเศสขัน้สูง  1                                2 (1-2-3) 
 Advanced Oral French I 

2231402 การพูดภาษาฝรั่งเศสขัน้สูง 2 2 (1-2-3) 
 Advanced Oral French II  

2231420 การคนควาและการเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส           2 (1-2-3) 
 French Research Writing   

2231421  ปริทัศนภาษาศาสตรฝรั่งเศส      2 (2-0-4) 
 Introduction to French Linguistics 

2231422 วัจนลีลาภาษาฝรัง่เศส 2 (2-0-4) 
 French Stylistics 

2231430 ภาพยนตรฝรั่งเศส 2 (1-2-3) 
 French Cinema  

 2231440 การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย 2 (1-2-3) 
 French-Thai Translation of Literary Texts  

2231454 ประวัติความคิดฝรั่งเศส              2 (2-0-4) 
 History of French Ideas                        

2231464 นวนิยายฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20           2 (2-0-4) 
 Twentieth Century French Novel    

 2231465  กวีนิพนธฝรั่งเศสศตวรรษที ่20                        2 (2-0-4) 
 Twentieth Century French Poetry    

 2231466 บทละครฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20                      2 (2-0-4) 
 Twentieth Century French Drama                  

 2231483 ภาษาฝรั่งเศสดานการทองเที่ยว                      3 (2-2-5) 
 French for Tourism                             

2231485 ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ                      3 (2-2-5) 
 French for Business                             

 2231487  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานฝรั่งเศสศึกษา 2 (2-0-4) 
 Special Topics in French Studies  

 2231490 การศึกษาอสิระ 3 (1-0-8) 
 Independent Study 
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แบบที ่ 2 สําหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
วิชาบังคับ             12  หนวยกิต 
 2231101 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 1        3 (2-2-5) 

 French for Non-Arts I  
2231102  ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 2       3 (2-2-5) 

 French for Non-Arts II   
2231201  ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 3        3 (2-2-5) 

 French for Non-Arts III  
2231202 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 4        3 (2-2-5) 

French for Non-Arts IV  
 

วิชาเลือก                     8  หนวยกติ 
รายวิชาเลือกเหมอืนกับรายวิชาสําหรับนิสติคณะอักษรศาสตร 

 
คําอธิบายรายวิชา   

2231101 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 1          3 (2-2-5) 
   ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

 French for Non-Arts I  
  FR NON-ARTS I 
  Basic communicative skills in French: listening, speaking, reading and writing. 
 

2231102 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 2         3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231101 ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับนิสตินอกคณะอักษร- 

 ศาสตร 1  หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขั้นสูง ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 

 French for Non-Arts II   
 FR NON-ARTS II 
 (CONDITION: PRER  2231101 FR NON-ARTS I OR CONSENT OF FACULTY) 
 Advanced communicative skills in French: listening, speaking, reading and  

writing. 
 
 2231111 ภาษาฝรั่งเศส 1                                 3 (2-2-5) 

การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส  
French I      
FRENCH I  

  Developing skills in listening, speaking, reading and writing in French. 



 117

 2231112  ภาษาฝรั่งเศส 2           3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231111 ภาษาฝรั่งเศส 1) 
  การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อสื่อสารใน 
  วัจนกรรมตาง ๆ   
  French II       
  FRENCH II    
  (CONDITION: PRER  2231111 FRENCH I) 

 Developing skills in listening, speaking, reading and writing in French to   
 communicate in various speech acts. 

 
2231201 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 3          3 (2-2-5) 

     (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231102 ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับนิสตินอกคณะอักษร- 
 ศาสตร 2  หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  
ที่เกีย่วกับเหตกุารณปจจุบัน 

 French for Non-Arts III  
     FR NON-ARTS III 
     (CONDITION: PRER  2231102 FR NON-ARTS II OR CONSENT OF FACULTY) 
     Communicative skills in French: listening, speaking, reading and writing, as used  

in current affairs. 
 

2231202 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 4          3 (2-2-5) 
     (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231201 ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับนิสตินอกคณะอักษร- 

 ศาสตร 3  หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขั้นสูง ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
ที่เกีย่วกับเหตกุารณปจจุบัน 
French for Non-Arts IV  

     FR NON-ARTS IV 
     (CONDITION: PRER  2231201 FR NON-ARTS III OR CONSENT OF FACULTY) 
     Advanced communicative skills in French: listening, speaking, reading and  

writing, as used in current affairs. 
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2231211 ภาษาฝรั่งเศส 3                             3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231112 ภาษาฝรั่งเศส 2) 

การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อสื่อสารในวัจนกรรม
ตางๆ  ศัพทและสํานวนทีเ่กีย่วกับเหตกุารณปจจุบัน 

    French III         
 FRENCH III    

 (CONDITION: PRER  2231112 FRENCH II) 
 Developing skills in listening, speaking, reading and writing in French to  

communicate in various speech acts; vocabulary and expressions concerning  
current events.  

 
 2231212 ภาษาฝรั่งเศส 4                           3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231211 ภาษาฝรั่งเศส 3) 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อสื่อสารใน 
 วัจนกรรมตางๆ  ศัพทและสํานวนที่เกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบัน  ทักษะเพื่อการสื่อสาร 

  แบบบูรณาการ 
 French IV      

 FRENCH IV    
 (CONDITION: PRER  2231211 FRENCH III) 

Developing skills in listening, speaking, reading and writing in French 
to  communicate in various speech acts; vocabulary and expressions concerning 
current events; integrated communication skills. 

 
2231250 อารยธรรมฝรั่งเศส                 3 (2-2-5) 

อารยธรรมฝรั่งเศส เนนดานสังคม การเมือง วรรณคดี และศิลปะ ตั้งแตสมัยกลางถึงปจจุบัน 
French Civilization 
FR CIVILIZATION 
French civilization with emphasis on society, politics, literature and art from the  
Middle Ages to the present.  

 
 2231260 สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส  2 (1-2-3) 

ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไดแก สระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา การเชื่อมเสียงระหวางคํา  
ทํานองเสียง  ฝกเขียนและอานสัทอักษร  ฝกออกเสียงในหองปฏิบตัิการทางภาษา  
French Phonetics 
FR PHONETICS  
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French sound system: vowels, consonants, accent, elision, enchainment and 
liaison, intonation; practice in writing and reading phonetic alphabet;  
pronunciation practice in language laboratory.  

 
 2231270 การอานบทวรรณกรรมฝรั่งเศส  2 (2-0-4) 
  วิธีอานและตีความบทอานคดัสรรจากวรรณกรรมฝรั่งเศส  การวิเคราะหรูปแบบวรรณกรรม  
  เทคนคิการนําเสนอ วัจนลีลา และแกนเรื่อง  
  Reading of French Literary Texts 
  READ FR LIT TEXTS 

Methods of reading and interpreting selected French literary texts; analysis  
of literary forms, presentation techniques, styles and themes.   

 
 2231311 ภาษาฝรั่งเศส 5  2 (1-2-3) 

 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231212 ภาษาฝรั่งเศส 4 หรือ 2231202  
  ภาษาฝรั่งเศส  สําหรับนสิิตนอกคณะอักษรศาสตร 4 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
 ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสในระดบัสูง เนนการอานและวิเคราะหบทความจากวารสาร   

การอภิปราย  การเขียนเรียงความโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ซับซอน 
 French V  
 FRENCH V  
 (CONDITION: PRER  2231212 FRENCH IV OR 2231202 FR NON-ARTS IV OR  

 CONSENT OF FACULTY) 
 Advanced skills in French with emphasis on article analysis, discussion and  

writing compositions using complex grammatical structures. 
 
 2231312 ภาษาฝรั่งเศส 6  2 (1-2-3) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231212 ภาษาฝรั่งเศส 4 หรือ 2231202  
   ภาษาฝรั่งเศส สาํหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 4 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 

 ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสในระดบัสูง เนนการอานและวิเคราะหบทความเชิงวิจารณ   
การอภิปรายและการเขยีนเรยีงความแสดงความคดิเห็นโตแยง 

 French VI 
 FRENCH VI 
 (CONDITION: PRER  2231212 FRENCH IV OR 2231202 FR NON-ARTS IV OR  

 CONSENT OF FACULTY) 
 Advanced skills in French with emphasis on analytical and critical reading;  
 discussion and writing argumentative essays.   
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 2231313 โครงสรางภาษาฝรั่งเศส  2 (1-2-3) 
  การวิเคราะหโครงสรางประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนในภาษา 
  ฝรั่งเศส  การปรบัเปลี่ยนรปูประโยคโดยคงความหมายเดิม  ฝกทกัษะการเขยีนเรียงความภาษา 
  ฝรั่งเศสโดยใชโครงสรางประโยคแบบตางๆ 

 French Grammatical Structure 
 FR GRAM STRUC  

  Analysis of simple, compound and complex sentences in French; paraphrasing;  
  practice of different types of sentence structures in written French. 
 
 2231321 วรรณคดีฝรั่งเศสยุคกลางถึงครสิตศตวรรษที ่18    2 (2-0-4) 

 ลักษณะเดนของวรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแตยุคกลางถึงคริสตศตวรรษที่ 18  การวิเคราะหตัวบท 
 วรรณกรรมที่คัดสรร 

 French Literature from the Middle Ages to the Eighteenth Century   
  FR LIT MID-18C 

  Significant characteristics of French literature from the Middle Ages to the  
  eighteenth century; analysis of selected literary texts.  
 
 2231322 วรรณคดีฝรั่งเศสคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน   2 (2-0-4) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231321 วรรณคดีฝรั่งเศสยคุกลางถึงคริสต 
   ศตวรรษที่ 18 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  ลักษณะเดนของวรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน  การวิเคราะหตัวบท 
  วรรณกรรมที่คัดสรร 
  French Literature from the Nineteenth Century to the Present  
  FR LIT 19-PRES 
  (CONDITION: PRER  2231321 FR LIT MID-18C OR CONSENT OF FACULTY) 
  Significant characteristics of French literature from the nineteenth century to the  
  present; analysis of selected literary texts. 
 
 2231330 เรียงความฝรั่งเศส             2 (1-2-3) 
  การฝกเขยีนยอความ ประกาศ และเรียงความขนาดสั้นแบบตางๆ ไดแก การเลาเรื่อง อธิบาย  
  พรรณนา และโตแยง 

  French Composition   
  FRENCH COMPOSITION   

  Practice in writing summaries, announcements and various types of  
  compositions: narrative, explanatory, descriptive and argumentative. 
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 2231331 นวนิยายฝรั่งเศส             2 (2-0-4) 
  ลักษณะเดนของนวนิยายฝรั่งเศสตั้งแตศตวรรษที ่17 ถึงปจจุบัน  การอานผลงานทีค่ัดเลือกแลว   
  โดยเนนการศกึษาแนวคิดและศลิปะการประพนัธของผลงานนั้นๆ 
  French Novel    
  FRENCH   NOVEL   
  Significant characteristics in the French novel from the seventeenth century to  
  the present day; reading of selected works with emphasis on analysis of ideas  
  and techniques in those works. 
 
 2231332 บทละครฝรั่งเศส 2 (2-0-4) 

 พัฒนาการของทฤษฎีการละครฝรั่งเศส  คุณคาทางวรรณกรรม สังคม การเมือง ปรัชญา และ 
 ศิลปะของบทละครฝรั่งเศสที่คัดสรร 

  French Drama  
  FR DRAMA 
  Development of French dramaturgy; literary, social, political, philosophical and  
  artistic values of selected French plays.      
 
 2231333  กวีนิพนธฝรั่งเศส                      2 (2-0-4) 
  กวีนิพนธกลุมตางๆตั้งแตสมัยกลางถึงสมยัปจจุบนั  การอานบทกวีนิพนธทีเ่ลือกสรรแลวของกว ี
  ที่สําคัญในแตละกลุม  วิเคราะหแนวคิดและศลิปะการประพันธของกวีนิพนธนั้นๆ 

  French Poetry                                
  FRENCH POETRY  
  Schools of French poetry from the Middle Ages to the present day; reading of  
  selected poems by outstanding poets of each school; analysis of concepts and  
  poetic craftsmanship in those poems. 
 
 2231334 ปริทัศนวรรณคดขีองประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส  2 (2-0-4) 
  วรรณคดีของประเทศอื่นๆที่เขยีนเปนภาษาฝรั่งเศส เนนบทประพนัธของนักเขียนดีเดน   
  การวิเคราะหตัวบทวรรณกรรมทีค่ัดสรร 
  Survey of Literature in other French-Speaking Countries  
  LIT FR SPK COUNTRY  
  Literature in other French-speaking countries with emphasis on the works of  
  outstanding authors; analysis of selected literary texts.   
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 2231335 ทัศนศลิปฝรั่งเศส  2 (2-0-4) 
  พัฒนาการของทศันศิลปฝรั่งเศสตั้งแตยุคกลางถึงสมัยปจจุบัน  การวิเคราะหผลงาน  ทัศนศลิปที ่
  มีชื่อเสยีงของฝรัง่เศส 

 French Visual Arts  
  FR VISUAL ARTS  
  Development of French visual arts  from the Middle Ages to the  
  present;  analysis of  famous French visual art works. 
 
 2231341 การแปลฝรั่งเศส-ไทย 1 2 (1-2-3) 
  หลักการแปลเบื้องตน  การใชพจนานุกรม  การฝกแปลภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย เนนภาษาที่ใช 
  ในชีวิตประจําวัน 

 Translation: French-Thai I  
  TRANSL FR-TH I  
  Basic theories of translation; use of dictionaries; practice in translation from  
  French into Thai with emphasis on the language used in daily life. 
 
 2231342  การแปลฝรั่งเศส-ไทย 2  2 (1-2-3) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231341 การแปลฝรั่งเศส-ไทย 1 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 

  ทฤษฎีและปญหาในการแปลภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย  การฝกแปลขาว รายงาน บทความ  
  เอกสารธุรกิจ จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย 
  Translation: French-Thai II  

TRANSL FR-TH II  
(CONDITION: PRER  2231341 TRANSL FR-TH I OR CONSENT OF FACULTY) 

  Theories and problems in translating from French into Thai; practice in 
  translating news, reports, articles and business documents from French into Thai. 
 
 2231371  การอานงานเขียนฝรั่งเศสที่ไมใชวรรณคดี                2 (2-0-4) 
  การอานงานเขียนประเภทตางๆที่ไมใชวรรณคดี ไดแก ขาว บทความ รายงาน และโฆษณา   
  การวิเคราะหโครงสรางของตัวบท ลักษณะเฉพาะ เทคนคิการนําเสนอ วัจนลีลา และวัจนกรรม 
       Reading of Non-Literary French Texts      

NON-LIT FR TEXTS  
  Reading of different types of non-literary texts: news, articles, reports,  
  advertising; analysis of text structures, characteristics, presentation techniques,  
  styles and speech acts. 
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 2231381 ภาษาฝรั่งเศสดานความสัมพันธระหวางประเทศ 3 (2-2-5) 
ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน ในบริบท 
ของความสัมพนัธระหวางประเทศ 

  French for International Relations  
FR INTER REL  

  Communicative skills in French: listening, speaking, reading and writing, in the  
  context of international relations.  
 
 2231382 ภาษาฝรั่งเศสดานกฎหมาย  3 (2-2-5) 

ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน ในบริบท 
ของกฎหมาย 

  French for Laws  
FR LAWS  

  Communicative skills in French: listening, speaking, reading and writing, in  
  the context of laws.   
 
 2231401 การพูดภาษาฝรั่งเศสขัน้สูง 1  2 (1-2-3) 
  การฝกสนทนาและวิจารณในหัวขอตางๆเปนภาษาฝรั่งเศส  การเสนอความคิดและขอโตแยงอยาง 
  มีเหตุผล 
  Advanced Oral French I  

ADV ORAL FR I  
  Practice in conversation and criticism on various topics; presentation of logical   
  ideas and arguments. 

 
 2231402 การพูดภาษาฝรั่งเศสขัน้สูง 2 2 (1-2-3) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2231401 การพูดภาษาฝรั่งเศสขัน้สูง 1 หรือ รายวิชา 
                      ที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
  การฝกสนทนา อภิปราย และกลาวรายงานในหัวขอตางๆ ในบริบทของวัฒนธรรมฝรั่งเศสปจจุบัน 
  Advanced Oral French II  

ADV ORAL FR II  
  (CONDITION: PRER  2231401 ADV ORAL FR I OR CONSENT OF FACULTY) 
  Practice in conversation, discussion and presentation of oral reports on  
  various topics in the context of contemporary French culture. 
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 2231420 การคนควาและการเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส           2 (1-2-3) 
  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไดแก การรวบรวมขอมลู   
  การวิเคราะหขอมลู การเรยีบเรยีงความคิด และการเขียนรายงาน เชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
   French Research Writing                             

FR RSRCH WRIT 
  Research methodology in the French language, literature and culture: data   
  gathering, data analysis, organization of ideas and writing of reports, foot-notes   
  and bibliography.  
 
 2231421 ปริทัศนภาษาศาสตรฝรั่งเศส  2 (2-0-4) 
  มโนทัศนพืน้ฐานของภาษาศาสตร  การวิเคราะหขอมูลภาษาฝรั่งเศสดานสัทวิทยา วจีวิภาค  
  วากยสมัพันธ และอรรถศาสตร  
  Introduction to French linguistics  

INTRO FR LING 
  Fundamental concepts of linguistics; phonological, morphological, syntactic and  
  semantic analysis of French corpus. 
 
 2231422 วัจนลีลาภาษาฝรัง่เศส  2 (2-0-4) 
  ศิลปะการใชภาษาฝรั่งเศสในรอยแกวและรอยกรอง  การเลือกสรรคําทั้งดานเสยีงและความหมาย  
  การสรางประโยคโดยพิจารณาการจัดลําดับคํา ความยาว และจังหวะ 
  French Stylistics 

FR STYLISTICS  
  French styles in prose and poetry; word selection based on both sound and  
  meaning; sentence building regarding word order, length and rhythm. 
 
 2231430 ภาพยนตรฝรั่งเศส  2 (1-2-3) 
  ปริทัศนภาพยนตรฝรั่งเศส  ศิลปะในการสื่อความหมายเชิงโสตทัศนะ  การวิเคราะห ตีความ   
  และวิจารณภาพยนตรทีค่ัดสรร 
  French Cinema  

FR CINEMA  
  Introduction to French cinema; art of audio-visual communication; analysis,  
  interpretation and criticism of selected works. 
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 2231440 การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย  2 (1-2-3) 
  ทฤษฎีการแปลวรรณกรรม  ปญหาในการแปลวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย  การฝก 
  แปลวรรณกรรมที่คัดสรร 

French-Thai Translation of Literary Texts  
FR-TH TRANSL LIT   

  Theories of literary translation; problems in translating French literary texts into  
  Thai; practice in translating selected literary texts.   
 
 2231454 ประวัติความคิดฝรั่งเศส                2 (2-0-4) 
  ประวัติและพัฒนาการทางความคดิในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางสรรคศิลปะ 
  และวรรณคดี โดยศึกษานกัปราชญชาวฝรั่งเศสตั้งแตเดการตสจนถงึนักปรัชญาสมยัใหม 

 History of French Ideas                       
HIST FRENCH IDEAS  

  History and development of ideas in France, the basis for artistic and literary   
  creations, with emphasis on French scholars from Descartes to modern  
  philosophers. 
 
 2231464 นวนิยายฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20                        2 (2-0-4) 

พัฒนาการและแนวโนมที่สําคัญของนวนิยายฝรั่งเศสศตวรรษที ่20  การวิเคราะหศลิปะการ 
ประพันธและแนวคิดของนวนิยายที่เลือกสรร 

   Twentieth Century French Novel                 
20C FRENCH NOVEL  

  Major developments and trends in the twentieth century French novel; analysis  
  of techniques and ideas in selected novels. 
 
 2231465 กวีนิพนธฝรั่งเศสศตวรรษที ่20             2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของกวีนิพนธฝรั่งเศสตั้งแตสมยัซิมโบลิสม ซูเรอาลิสม ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
การวิเคราะหศิลปะการประพนัธและแนวคิดในบทกวีที่เลือกสรร 

      Twentieth Century French Poetry   
20C FRENCH POETRY  

  Evolution of French poetry from symbolism, surrealism to the post World War II  
  period; analysis of techniques and ideas in selected poems. 
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 2231466 บทละครฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20                         2 (2-0-4) 
  บทละครฝรั่งเศสแนวตางๆในศตวรรษที่ 20 โดยเนนบทละครดีเดนบางเรื่อง  การวิเคราะหคุณคา 
  ทางวรรณกรรม สังคม การเมือง ปรัชญา และศลิปะ ตลอดจนบรบิทของละครแนวนั้นๆ 

     Twentieth Century French Drama                  
20C FRENCH DRAMA  

  Different trends of the twentieth century French drama with emphasis on  
  outstanding plays; analysis of literary, social, political, philosophical and artistic  

  values as well as the contexts of each dramatic trend. 
 
 2231483 ภาษาฝรั่งเศสดานการทองเที่ยว                    3 (2-2-5) 
  ภาษาฝรั่งเศสทีเ่กี่ยวกบัวงการการทองเทีย่วในดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความรูทั่วไป 
  เกีย่วกับประเทศไทย เนนทกัษะการพูด  การฝกพดูในสถานการณจําลอง 

      French for Tourism                             
FR FOR TOURISM  

  French for tourism, including knowledge about Thailand, its arts, culture and  
  tradition, with emphasis on speaking skills; practice in simulated situations. 
 
 2231485 ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ         3 (2-2-5) 
  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีนในบริบทของธุรกิจและ 
  การคาระหวางประเทศ 

     French for Business                             
FR FOR BUSINESS  

  Listening, speaking, reading and writing skills in French in the contexts of  
  business and international trade. 
 
 2231487 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานฝรั่งเศสศึกษา  2 (2-0-4) 

การวิเคราะหวิจารณภาษา วรรณคด ีหรือวัฒนธรรมฝรั่งเศส ตามหัวขอที่กําหนด  
Selected Topics in French Studies  
SEL TOP FR STUD 

  Critical analysis of French language, literature or culture on selected topics.  
 
 2231490 การศึกษาอสิระ  3 (1-0-8) 

การคนควาวิจัยและเสนอผลงานในหัวขอที่เกี่ยวกบัภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
ตามความสนใจของแตละบุคคล 
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Independent Study  
INDEP STUDY  

  Research on a topic in French language, literature or culture according to  
  individual interest; research presentation. 
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