
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
341 101  ภำษำฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 
  (French I) 

ไวยากรณ์ฝรั่งเศส การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน  การใช้
ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

 
341 102   ภำษำฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 
  (French II) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 101 ภาษาฝรั่งเศส 1 

ไวยากรณ์ฝรั่งเศส การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงวิชาการ การน าเสนอ
ข้อมูล อธิบาย โต้แย้ง การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เหมาะสมกับ
บริบททางวัฒนธรรม 

  

341 111  กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสระดับต้น    3(3-0-6) 
  (Fundamentals of French Reading) 

การอ่านเอกสารจากหนังสือและวารสารประเภทต่างๆ ตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน รวบรวมล าดับความคิด และสรุปสาระของเรื่องที่อ่าน 

 

341 121     กำรเขียนภำษำฝรั่งเศสระดับต้น    3(3-0-6) 
  (Fundamentals of French Writing) 

หลักการเขียนขั้นต้น การล าดับความคิด โดยใช้ภาษา ศัพท์ ส านวน
และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง การเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ 

 

341 171  ภำษำฝรั่งเศสกับประชำคมอำเซียน   3(3-0-6) 
  (French for ASEAN Community) 

ประวัติความเป็นมาและบทบาทของประชาคมอาเซียนจากสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาฝรั่งเศส 

 
 
 
  



 

341 201 ภำษำฝรั่งเศส 3      3(2-2-5) 
  (French III)  
  วิชาบังคับก่อน : 341 102 ภาษาฝรั่งเศส 2 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การอ่านข้อความภาษา
ฝรั่งเศสที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส การเขียนเรียงความโดยให้

รู้จักล าดับความคิดและเรียบเรียงข้อความโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและถูกต้อง 
สรุปความและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน  

 

341 202     ภำษำฝรั่งเศส 4      3(2-2-5) 
  (French IV)  
  วิชาบังคับก่อน : 341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3 

ทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น การ
วิเคราะห์ข้อความที่คัดมาจากหนังสือ วรรณคดี วารสาร หนังสือพิมพ์  

341 211     กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสระดับกลำง    3(3-0-6) 
  (Intermediate French Reading) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 111 การอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 

การอ่านเพ่ือเก็บใจความส าคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการ
เขยีน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเขียนนั้น ๆ  

 

341 221     กำรเขียนภำษำฝรั่งเศสระดับกลำง   3(3-0-6) 
  (Intermediate French Writing) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 121 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 

การเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดให้ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสที่
ถูกต้อง 

 

341 231    กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศสระดับต้น   3(2-2-5) 
  (Fundamentals of French Listening and Speaking) 

การฟัง และการสนทนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ความส าคัญ
ของการเลือกใช้ถ้อยค าส านวนโวหารที่เหมาะสม และการแสดงความคิดเห็นใน



 

หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ บุคคล เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อม การฟังข่าว
ประจ าวัน และบทสนทนา ซึ่งบันทึกมาจากเหตุการณ์ที่เป็นจริงในฝรั่งเศส  

 

341 232     กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศสระดับกลำง  3(2-2-5) 
  (Intermediate French Listening and Speaking) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 231  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 

การฟังและการสนทนา เรื่องที่ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ 
สัมภาษณ์ อภิปราย การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ วิจารณ์   

 

341 251    อำรยธรรมฝรั่งเศส 1     3(3-0-6) 
  (French Civilization I) 

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ และ
บทบาทของฝรั่งเศสในวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยกลางจนถึง
การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 

 

341 252    อำรยธรรมฝรั่งเศส 2     3(3-0-6) 
  (French Civilization II) 

ประวัติศาสตร์ การเมือง ศิลปะ และบทบาทของฝรั่งเศสในวิวัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 จนถึงปัจจุบัน  

341 261    สัทศำสตร์ฝรั่งเศส     3(2-2-5) 
  (French Phonetics) 

ระบบเสียง กฎเกณฑ์ของการออกเสียง การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ของภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน และการถ่ายถอดเสียงพูดด้วยสัทอักษร 

 

341 301    กำรใช้ภำษำฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
  (French Usage)  

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น การ
วิเคราะห์ใจความส าคัญ การพูด อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนย่อ
ความ และเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

 

 



 

341 311  กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสระดับสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced French Readings) 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ในระดับสูง การอ่านวรรณกรรมการวิจารณ์
เอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากขึ้น 

 

341 315    กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน  3(3-0-6) 
  (French Reading in Current Affairs) 

การอ่านเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และข่าวสาร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันจากหนังสือพิมพ์นิตยสาร วารสาร และหนังสือสารคดี
ต่างๆ การศึกษาศัพท์และภาษาท่ีใช้ทางด้านนี้ 

 

341 316    กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสด้ำนวิจิตรศิลป์   3(3-0-6) 
  (French Reading in Fine Arts) 

การอ่านเอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิจิตรศิลป์ในรูปการพรรณนา หรือ
การวิจารณ์ การศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในวิทยาการด้านนี้ 

 

341 321     กำรเขียนภำษำฝรั่งเศสระดับสูง    3(3-0-6) 
  (Advanced French Writing) 

การเขียนเรียงความในระดับสูง ตามหัวข้อที่ก าหนดให้โดยใช้ภาษา
ฝรั่งเศสที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง 

 
341 331 กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศสระดับสูง   3(2-2-5) 
  (Advanced French Listening and Speaking)  

การฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการระดับที่
สูงขึ้น 

 

341 351    ฝรั่งเศสปัจจุบัน      3(3-0-6) 
  (France Today) 

สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความก้าวหน้ าทาง
วิทยาการด้านต่างๆ ของฝรั่งเศสในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของฝรั่งเศสกับ
สหภาพยุโรปและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 



 
 

341 352 ภำษำฝรั่งเศสในตัวบททำงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
(French in Cultural Texts) 

ศัพท์ ส านวน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตและ
ทัศนคติของชาวฝรั่งเศสที่ปรากฏในตัวบททางวัฒนธรรมด้านอาหาร กีฬา บ้าน
และสวน เพลง ภาพยนตร์ 

 

341 353  ภำษำฝรั่งเศสด้ำนศิลปะกำรด ำรงชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (French for Thai Art of Living and Cultural)   

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 
ศิลปะไทยประเพณี นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณคดี ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการครัว 
และการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาฝรั่งเศส 

 

341 355    ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1    3(3-0-6) 
  (History of French Literature I) 

วิวัฒนาการของวรรณคดีฝรั่งเศสควบคู่ไปกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
และสังคม ตั้งแต่ยุคคลาสสิคไปจนถึงยุคโรแมนติก การวิเคราะห์บทวรรณกรรม
ดีเด่นที่ตัดตอนมา 

 

341 361    ภำษำศำสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น    3(3-0-6) 
  (Introduction to French Linguistics) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4 

หลักทฤษฎีภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสที่ส าคัญวจีวิภาค วากยสัมพันธ์ วัจน
ปฏิบัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของค าในประโยคและการวิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคแบบต่างๆ  

341 362     กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบฝรั่งเศส-ไทย   3(3-0-6) 
  (Contrastive Analysis of French and Thai) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 361 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยเพ่ือให้เห็นความ
เหมือนและความต่างของระบบเสียง ระบบหน่วยค า และโครงสร้างประโยคของ
ทั้งสองภาษา 



 
 

341 363     กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงภำษำฝรั่งเศส   3(3-0-6) 
  (French Syntactical Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4 

หลักวากยสัมพันธ์ในภาษาฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์
กับวจีวิภาคและอรรถศาสตร์ในประเด็นส าคัญต่างๆทางไวยากรณ์ การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคจากบทความด้านต่างๆ 

 

341 371 ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
(French for Tourism)   

การท่องเที่ยวและการจัดการทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว บริษัท
ทัวร์ ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และการถ่ายทอดความรู้ เป็นภาษาฝรั่งเศส
ได้ถูกต้อง 

 

341 422 กำรเขียนจดหมำยโต้ตอบภำษำฝรั่งเศส   3(3-0-6) 
  (French Correspondence) 

วิธีการและศิลปะการเขียนจดหมายโต้ตอบประเภทต่างๆเป็นภาษา
ฝรั่งเศส 

 

341 441 กำรแปลภำษำฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
  (French Translation) 
  วิชาบังคับก่อน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4 

หลักการแปล การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย จากเอกสารทั่วไป
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่คัดจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การใช้ค า ส านวนและภาษาที่สื่อความหมายซึ่งเหมาะกับ
สถานการณ์   

 
341 442 กำรแปลภำษำฝรั่งเศสเฉพำะด้ำน    3(3-0-6) 
  (French Translation for Specific Purpose) 

วิชาบังคับก่อน : 341 441 การแปลภาษาฝรั่งเศส 



 

การแปลงานเขียนเฉพาะด้านประเภทต่างๆ จากวรรณกรรม จาก
บทความด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม การแปลจาก
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส  

 

341 455     ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 2    3(3-0-6) 
  (History of French Literature II) 

วิวัฒนาการของวรรณคดีฝรั่งเศสควบคู่ไปกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
และสังคม ตั้งแต่ยุคสัจจนิยมไปจนถึงยุคร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่น
ที่ตัดตอนมาจากผลงานของนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียง 

 

341 456    กำรอ่ำนวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจำรณ์   3(3-0-6) 
  (Critical Reading in French Literary Works) 

การอ่านเชิงวิจารณ์ วรรณกรรมฝรั่งเศสรูปแบบต่างๆ นวนิยาย บท
ละคร กวีนิพนธ์ หรือเรื่องสั้น ทั้งในอดีตและร่วมสมัย หลักการวิเคราะห์วิจารณ์ 
ประกอบการวินิจฉัยคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ 

 

341 461    กำรสอนภำษำฝรั่งเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ  3(3-0-6) 
  (Teaching French as a Foreign Language) 

ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศรูปแบบต่างๆ 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมการ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย  

 

341 471    ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับมัคคุเทศก์    3(3-0-6) 
  (French for Guides) 

หลักการมัคคุเทศก์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ การพูดและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการน าชมเป็นภาษา
ฝรั่งเศส 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 



 
 

341 472    ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (French for Business) 

หลักเกณฑ์ รูปแบบและการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับธุรกิจ การเขียนล าดับ
ความ สรุปสาระส าคัญ โดยใช้ส านวนภาษาทางธุรกิจอย่างถูกต้อง 

 

341 473 ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับธุรกิจและกำรบริกำรด้ำนกำรบิน 3(3-0-6) 
(French for Airline Business and Services) 

ความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษา ศัพท์ ส านวน เกี่ยวกับธุรกิจการบิน 
การบริการภาคพ้ืนดินและบนเครื่องบินในสถานการณ์ต่างๆ 

 

341 474     ภำษำฝรั่งเศสส ำหรับกำรโรงแรม    3(3-0-6) 
  (French for Hotel Business) 

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการด าเนินงานของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ทางด้านโรงแรม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

341 475     กำรจัดกำรด้ำนวัฒนธรรมในประเทศฝรั่งเศส                  3(3-0-6) 
  (Cultural Management in France) 

แนวคิดพ้ืนฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส  

 

341 476    ภำษำฝรั่งเศสด้ำนศิลปะเอเชียอำคเนย์                3(3-0-6) 
  (French for Southeast Asian Art) 

ศัพท์และส านวนภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะในเอเชียอาคเนย์ และการ
ถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 

 

341 477    ภำษำฝรั่งเศสด้ำนศิลปะในประเทศไทย   3(3-0-6) 
  (French for Art in Thailand) 

ศัพท์และส านวนภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะในประเทศไทย และการ
ถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 

 



 

356 200    ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1    3(3-0-6) 
  (English Communication Skills I) 

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆเพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ การฝึกเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด 

 

356 201    ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2    3(3-0-6) 
  (English Communication Skills II) 

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญและรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความและเสนอ
ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


