คำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
341 101 ภำษำฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French I)
ไวยากรณ์ ฝ รั่งเศส การฟัง พู ด อ่าน เขียน ในชีวิตประจาวัน การใช้
ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม
341 102

ภำษำฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(French II)
วิชาบังคับก่อน : 341 101 ภาษาฝรั่งเศส 1
ไวยากรณ์ฝรั่งเศส การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงวิชาการ การนาเสนอ
ข้อมูล อธิบาย โต้แย้ง การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เหมาะสมกับ
บริบททางวัฒนธรรม

341 111

กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสระดับต้น
3(3-0-6)
(Fundamentals of French Reading)
การอ่านเอกสารจากหนังสือและวารสารประเภทต่ างๆ ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน รวบรวมลาดับความคิด และสรุปสาระของเรื่องที่อ่าน

341 121

กำรเขียนภำษำฝรั่งเศสระดับต้น
3(3-0-6)
(Fundamentals of French Writing)
หลักการเขียนขั้น ต้น การลาดับความคิด โดยใช้ภ าษา ศัพท์ สานวน
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
ฝรั่งเศสที่สะท้อนชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวฝรั่งเศส การเขียนเรียงความโดยให้
รู้จักลาดับ ความคิด และเรียบเรียงข้อความโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและถูกต้อง
สรุปความและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน

341 202

ภำษำฝรั่งเศส 4
3(2-2-5)
(French IV)
วิชาบังคับก่อน : 341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3
ทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น การ
วิเคราะห์ข้อความที่คัดมาจากหนังสือ วรรณคดี วารสาร หนังสือพิมพ์
กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสระดับกลำง
3(3-0-6)
(Intermediate French Reading)
วิชาบังคับก่อน : 341 111 การอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
การอ่านเพื่อเก็บใจความสาคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการ
เขียน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเขียนนั้น ๆ

341 211

341 221

กำรเขียนภำษำฝรั่งเศสระดับกลำง
3(3-0-6)
(Intermediate French Writing)
วิชาบังคับก่อน : 341 121 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
การเขี ย นเรี ย งความตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดให้ โดยใช้ ภ าษาฝรั่งเศสที่
ถูกต้อง

341 231

กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศสระดับต้น
3(2-2-5)
(Fundamentals of French Listening and Speaking)
การฟัง และการสนทนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ความสาคัญ
ของการเลือกใช้ถ้อยคาสานวนโวหารที่เหมาะสม และการแสดงความคิดเห็นใน

หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ บุคคล เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อม การฟังข่าว
ประจาวัน และบทสนทนา ซึ่งบันทึกมาจากเหตุการณ์ที่เป็นจริงในฝรั่งเศส
341 232

กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศสระดับกลำง
3(2-2-5)
(Intermediate French Listening and Speaking)
วิชาบังคับก่อน : 341 231 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
การฟั ง และการสนทนา เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น เหตุ ก ารณ์
สัมภาษณ์ อภิปราย การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ วิจารณ์

341 251

อำรยธรรมฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(French Civilization I)
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรั ช ญา เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ และ
บทบาทของฝรั่งเศสในวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก ตั้ งแต่สมัยกลางจนถึง
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
สัทศำสตร์ฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Phonetics)
ระบบเสี ยง กฎเกณฑ์ ของการออกเสี ยง การออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศสให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ของภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน และการถ่ายถอดเสียงพูดด้วยสัทอักษร

341 261

341 301

กำรใช้ภำษำฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Usage)
ทักษะการฟัง การพู ด การอ่าน และการเขียนในระดับที่ สู งขึ้น การ
วิเคราะห์ใจความสาคัญ การพูด อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนย่อ
ความ และเรียงความตามหัวข้อที่กาหนดให้

341 311

กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสระดับสูง
3(3-0-6)
(Advanced French Readings)
การอ่ า นเชิ งวิ เคราะห์ ในระดั บ สู ง การอ่ า นวรรณกรรมการวิจ ารณ์
เอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากขึ้น

341 315

กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
(French Reading in Current Affairs)
การอ่ านเอกสารที่ ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ชีวิตความเป็ นอยู่ และข่าวสาร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันจากหนังสือพิมพ์นิตยสาร วารสาร และหนังสือสารคดี
ต่างๆ การศึกษาศัพท์และภาษาที่ใช้ทางด้านนี้

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)
การเขีย นเรีย งความในระดับ สู ง ตามหั วข้อที่กาหนดให้ โดยใช้ภ าษา
ฝรั่งเศสที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง

341 331

กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศสระดับสูง
3(2-2-5)
(Advanced French Listening and Speaking)
การฟั งและการสนทนาในชีวิตประจาวันและในเชิงวิช าการระดับ ที่
สูงขึ้น

341 351

ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3(3-0-6)
(France Today)
สั งคมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและความก้ า วหน้ า ทาง
วิท ยาการด้ านต่ างๆ ของฝรั่ ง เศสในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง บทบาทของฝรั่ งเศสกั บ
สหภาพยุโรปและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

341 352

ภำษำฝรั่งเศสในตัวบททำงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(French in Cultural Texts)
ศัพท์ สานวน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตและ
ทัศนคติของชาวฝรั่งเศสที่ปรากฏในตัวบททางวัฒนธรรมด้านอาหาร กีฬา บ้าน
และสวน เพลง ภาพยนตร์

341 353

ภำษำฝรั่งเศสด้ำนศิลปะกำรดำรงชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
(French for Thai Art of Living and Cultural)
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในปั จ จุ บั น
ศิลปะไทยประเพณี นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณคดี ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการครัว
และการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาฝรั่งเศส

341 355

ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(History of French Literature I)
วิวัฒ นาการของวรรณคดีฝ รั่งเศสควบคู่ไปกับพื้นฐานทางวัฒ นธรรม
และสังคม ตั้งแต่ยุคคลาสสิคไปจนถึงยุคโรแมนติก การวิเคราะห์บทวรรณกรรม
ดีเด่นที่ตัดตอนมา

341 361

ภำษำศำสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
วิชาบังคับก่อน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
หลักทฤษฎีภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสที่สาคัญ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ วัจน
ปฏิ บั ติ ศ าสตร์ ความสั ม พั น ธ์ ข องค าในประโยคและการวิ เคราะห์ โครงสร้ า ง
ประโยคแบบต่างๆ
กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบฝรั่งเศส-ไทย
3(3-0-6)
(Contrastive Analysis of French and Thai)
วิชาบังคับก่อน : 341 361 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยเพื่อให้เห็น ความ
เหมือนและความต่างของระบบเสียง ระบบหน่วยคา และโครงสร้างประโยคของ
ทั้งสองภาษา

341 362

341 363

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงภำษำฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Syntactical Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
หลักวากยสัมพันธ์ในภาษาฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์
กับวจีวิภาคและอรรถศาสตร์ในประเด็นสาคัญต่างๆทางไวยากรณ์ การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคจากบทความด้านต่างๆ

341 371

ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(French for Tourism)
การท่องเที่ยวและการจัดการทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว บริษัท
ทัวร์ สานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และการถ่ายทอดความรู้ เป็นภาษาฝรั่งเศส
ได้ถูกต้อง

341 422

กำรเขียนจดหมำยโต้ตอบภำษำฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Correspondence)
วิธีการและศิล ปะการเขียนจดหมายโต้ตอบประเภทต่างๆเป็นภาษา
ฝรั่งเศส

341 441

กำรแปลภำษำฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Translation)
วิชาบังคับก่อน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
หลักการแปล การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย จากเอกสารทั่วไป
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่คัดจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และ
สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ าง ๆ การใช้ ค า ส านวนและภาษาที่ สื่ อ ความหมายซึ่ งเหมาะกั บ
สถานการณ์

341 442

กำรแปลภำษำฝรั่งเศสเฉพำะด้ำน
(French Translation for Specific Purpose)
วิชาบังคับก่อน : 341 441 การแปลภาษาฝรั่งเศส

3(3-0-6)

การแปลงานเขี ย นเฉพาะด้ า นประเภทต่ างๆ จากวรรณกรรม จาก
บทความด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม การแปลจาก
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
341 455

ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(History of French Literature II)
วิวัฒ นาการของวรรณคดีฝ รั่งเศสควบคู่ไปกับพื้นฐานทางวัฒ นธรรม
และสังคม ตั้งแต่ยุคสัจจนิยมไปจนถึงยุคร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่น
ที่ตัดตอนมาจากผลงานของนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียง

341 456

กำรอ่ำนวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจำรณ์
3(3-0-6)
(Critical Reading in French Literary Works)
การอ่านเชิงวิจ ารณ์ วรรณกรรมฝรั่งเศสรูปแบบต่างๆ นวนิยาย บท
ละคร กวีนิพนธ์ หรือเรื่องสั้น ทั้งในอดีตและร่วมสมัย หลักการวิเคราะห์วิจารณ์
ประกอบการวินิจฉัยคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์

341 461

กำรสอนภำษำฝรั่งเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
3(3-0-6)
(Teaching French as a Foreign Language)
ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศรูปแบบต่างๆ
องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาและวั ฒ นธรรมการ
วิเคราะห์ ปั ญ หาการเรีย นการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย

341 471

ภำษำฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
(French for Guides)
หลักการมัคคุเทศก์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยสถานที่ ท่องเที่ยว
ที่ส าคั ญ การพู ด และการสื่ อสารระหว่างวัฒ นธรรม และการน าชมเป็ นภาษา
ฝรั่งเศส
มีการศึกษานอกสถานที่

341 472

ภำษำฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(French for Business)
หลักเกณฑ์ รูปแบบและการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับธุรกิจ การเขียนลาดับ
ความ สรุปสาระสาคัญ โดยใช้สานวนภาษาทางธุรกิจอย่างถูกต้อง

341 473 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจและกำรบริกำรด้ำนกำรบิน
3(3-0-6)
(French for Airline Business and Services)
ความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษา ศัพท์ สานวน เกี่ยวกับธุรกิจการบิน
การบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบินในสถานการณ์ต่างๆ
341 474

ภำษำฝรั่งเศสสำหรับกำรโรงแรม
3(3-0-6)
(French for Hotel Business)
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการดาเนินงานของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ทางด้านโรงแรม
มีการศึกษานอกสถานที่

341 475

กำรจัดกำรด้ำนวัฒนธรรมในประเทศฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Cultural Management in France)
แนวคิ ดพื้ น ฐานและปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ งในการบริห ารจัดการและการ
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)
ศัพ ท์ แ ละส านวนภาษาฝรั่งเศสด้ านศิ ล ปะในประเทศไทย และการ
ถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง

356 200

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Communication Skills I)
การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่ า งๆเพื่ อ ให้ เข้ า ใจประเด็ น ส าคั ญ การฝึ ก เสนอความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ เรื่ อ งราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด

356 201

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Communication Skills II)
การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพื่อให้เข้าใจประเด็นสาคัญและรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความและเสนอ
ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน

