รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาฝรังเศส
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in French
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม
ชือย่ อ

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

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่ วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาฝรังเศส
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรังเศส พ.ศ.

กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 18/2555
เมือวันที 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 7/2555 เมือวันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
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8. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8. เจ้ าหน้ าทีในหน่ วยงานและองค์ กรทีใช้ ภาษาฝรังเศสทั งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ
8.2 พนั ก งานและผู ้ ป ระกอบการในสายงานด้ า นต่ า งๆ เช่ น ธุ ร กิ จการท่ อ งเที ยว การโรงแรม การบิ น สิ งพิ ม พ์
สือสารมวลชน การตลาดและการประชาสั มพันธ์
8.3 อาจารย์ผู ้สอนภาษาฝรังเศส
8. นักแปล ล่ าม นักเขียน คอลัมนิสต์
9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจําเป็ นต้ องใช้ บุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถด้ านภาษาต่างประเทศอืนๆ ที
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพือประโยชน์ ในการติดต่อทางธุรกิจและเชือมความสั มพันธ์ทางการค้ ากับนานาประเทศในวงกว้ างมาก
ขึ น อีกทั งช่ วยส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเชิงรุกด้วย ในการพัฒนาหรือปรับ ปรุ งหลักสู ตรสาขาวิชาภาษาฝรั งเศสจึง
ต้องมีการพัฒนาเนื อหาวิชาทีส่ งเสริมความรู ้ และทักษะด้ านภาษาฝรังเศส วัฒนธรรม และวิชาชีพทีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและการเปลียนแปลงของโลกยุคปั จจุบัน ตลอดจนการส่ งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้ มีความสามารถในการวางแผนงานอย่ าง
เป็ นระบบและสามารถทํางานร่ วมกับ ผู ้อืนได้
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมนั นควรต้ องมี ความรู ้ และความเข้ าใจเกียวกับ ความหลากหลาย
ทางภาษา สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพือให้เ กิดความเข้ าใจอันดีระหว่ างชนชาติต่างๆ และการอยู ่ร่วมกันอย่ างเป็ น
สุข การพัฒนาเนื อหาวิชาและรูปแบบหลักสูตรจึงต้องบูรณาการความรู ้ และทักษะสั งคมเข้าด้ วยกัน รวมทั งการให้ความสําคัญกับการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบสถานการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วย
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรทีส่ งเสริมให้ ผู ้ เรียนมีความรู ้ ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส ตลอดจนเข้ าใจ
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพือให้ ผู ้เรียนสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู ้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศ
ต่อไป

11.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตทีมีมาตรฐานและมีคุณลักษณะอัน พึง ประสงค์ เป็ นทีต้ องการของสั งคม รวมทั งสนับสนุ นการ
แลกเปลียนเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์และผู ้ เรียนกับสถาบัน ต่างๆ ทั งในและต่ างประเทศ เพือขยายองค์ ความรู ้ ทั งอาจารย์และผู ้ เรียน
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(3-0-6)
(วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(3-0-6)
(วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(3-0-6)
(วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(3-0-6)
(วิชาศึกษาทัวไป)
ท. การใช้ ภาษาไทย
(3-0-6)
(วิชาศึกษาทัวไป)
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
(3-0-6)
(วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
(สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3-0-6)
(สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3-0-6)
(สถาบันภาษา)
อ. การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. การฟั ง-การพูด
(3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ฝ. ภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
ฝ. ภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
ฝ. ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
(3-0-6)
ฝ. ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
(3-0-6)
ฝ. ภาษาฝรังเศสเชิงวิชาชีพ
(3-0-6)
ฝ. ภาษาฝรังเศสเชิงวิชาชีพ
(3-0-6)
12.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาทีอนุญาตให้ นักศึกษาในหลักสู ตรอืนมาเรียนนั น อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ผู ้ สอนจะมีการ
วางแผนเพือกําหนดวัตถุประสงค์ เนือหาแบบเรียน และกลยุ ทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผลให้ เหมาะสมกับ
นักศึกษาเหล่ านั น

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างบัณฑิตทีมีความรอบรู ้ ทางด้ านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสั งคม เข้ าใจคุณค่ าของศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถใช้
เหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างสร้า งสรรค์ สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู ้ ในการดํารงชี วิตและการทํางานอย่ างมีประสิ ท ธิภ าพ เป็ นผู ้ มี
จริยธรรม มนุษยสั มพันธ์และความรับผิดชอบต่อสั งคม
. ความสํ าคัญ
เพือเป็ นแหล่งทีสร้ างองค์ ความรู้ ที เป็ นประโยชน์ ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ รวมทั งศึกษา ส่ งเสริ ม และ
เผยแพร่ ความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมฝรังเศส ตลอดจนการให้ ความสํ าคัญ กับ การผลิตบั ณฑิตที มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
) มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการใช้ภ าษาฝรั งเศส สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการประกอบอาชี พ หรื อศึ กษาต่ ออย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
) มีความรู ้ เรืองภาษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณกรรมฝรังเศส และหลักการแปล
) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างสร้ างสรรค์
) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และทักษะทางสั งคมทีจําเป็ นต่อการทํ างานและการ
ดํารงชีวิต
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้เพิ มชัวโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาให้เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บังคับ
1.2 การจัดการศึ กษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั งนีขึ นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู ้ เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า ด้วยการศึ กษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้ อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคั ด เลื อ กผู ้ เ ข้ า ศึ กษาให้ เป็ นไปตามระเบี ยบการคั ดเลือกเพือเข้ า ศึ กษาในสถาบัน การศึก ษาขั นอุด มศึกษาของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา หรื อการคั ด เลือ กตามวิธีก ารที มหาวิท ยาลัย กํา หนดโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
โดยภาพรวม พื นความรู ้ ดา้ นภาษาฝรังเศสของนักศึกษาแรกเข้ ามีความแตกต่ างกัน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึ กษาในข้อ 2.3
มีนโยบายจัดแบ่ งกลุ ่มการเรียนการสอนในรายวิชาทีเป็ นทักษะการใช้ ภาษา
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ . และข้ อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึ กษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผู ้สอน
3.1 หลักสูตร
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต โดยศึ กษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี

) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
108
หน่ วยกิต
. วิชาเอก
84 หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับในสาขา
54
หน่ วยกิต
. . วิชาเลือกในสาขา
18
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
. วิชาโทหรือวิชาเลือก
24 หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้ วย อักษรย่อ ตัว และเลขรหัส ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ ฝ./FR หมายถึงอักษรย่อของสาขาวิชาภาษาฝรังเศส
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรังเศสทัวไป
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรม
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาอารยธรรม
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาฝรังเศสวิชาชีพ
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข
หมายถึง วิชาระดับกลาง
เลข
หมายถึง วิชาระดับสู ง
3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
. วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(--)
TU 110 Integrated Humanities

หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
TU 100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพ ื นฐาน
TU 155 Fundamental Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

(--)
(--)

(--)

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

(--)
(--)
(--)
(--)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
2. เลือกศึกษา วิชา หน่ วยกิต จากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสูตรวิชาทัวไปส่ วนที รวมทั งวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ
(1) นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
( ) นักศึกษาทีประสงค์ จะศึกษาวิชาเอกภาษาฝรังเศสจะต้องศึกษาวิชาพื นฐานภาษาฝรังเศส ได้ แก่ วิชา ฝ. ภาษาฝรังเศส และ
ฝ. ภาษาฝรังเศส ในปี แรกทีเข้าศึกษา
2. วิชาเฉพาะ
108
หน่ วยกิต
. วิชาเอก
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับในสาขา
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา วิชา รวม หน่ วยกิตในรายวิชาต่ อไปนี โดยต้ องสอบไล่ ได้ไม่
ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
3 (2-3-4)
FR 201
Intermediate French 1
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
3 (2-3-4)
FR 202
Intermediate French 2
ฝ.
การฟั ง-การพูดภาษาฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 211
Listening and Speaking in French
ฝ.
การอ่าน-การเขียนภาษาฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 221
Reading and Writing in French
ฝ.
การอ่านวรรณกรรมฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 231
French Literary Reading 1
ฝ.
การอ่านวรรณกรรมฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 232
French Literary Reading 2
ฝ.
ประวัติศาสตร์ ประเทศฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 261
History of France
ฝ.
ประวัติศาสตร์ ประเทศฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 262
History of France
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
3 (3-0-6)
FR 301
Advanced French 1
ฝ.
FR 302
ฝ.
FR 311

ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
Advanced French 2
การฟั ง-การพูดภาษาฝรังเศส
Listening and Speaking in French

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ฝ.
FR 321
ฝ.
FR 331
ฝ.
FR 371
ฝ.
FR 401
ฝ.
FR 402
ฝ.
FR 481
ฝ.
FR 482

การอ่าน-การเขียนภาษาฝรังเศส
3 (3-0-6)
Reading and Writing in French
การอ่านวรรณกรรมฝรังเศส
3 (3-0-6)
French Literary Reading 3
ภาษาศาสตร์ ฝรังเศสเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to French Linguistics
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Methodology
สั มมนาหัวข้อเฉพาะทาง
3 (3-0-6)
Special Topics Seminar
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
3 (3-0-6)
Translation : French-Thai 1
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
3 (3-0-6)
Translation : French-Thai 2
. . วิชาเลือกในสาขา
เลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ในสาขาจํานวน วิชา รวม หน่ วยกิต โดยต้ องเลือกศึกษารายวิชาในระดับ
จํานวนไม่ น้อยกว่ า วิชา หน่ วยกิต
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสือสาร
3 (3-0-6)
FR 208
French for Communication 1
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสือสาร
3 (3-0-6)
FR 209
French for Communication 2
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
FR 293
French for Law and International Affairs 1
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
FR 294
French for Law and International Affairs 2
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสือสาร
3 (3-0-6)
FR 308
French for Communication 3
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสือสาร
3 (3-0-6)
FR 309
French for Communication 4
ฝ. 3
นิทานและเรืองสั นฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 343
French Tales and Short Stories
ฝ.
ภูมิศาสตร์ ฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 363
Geography of France
ฝ.
ฝรังเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)
FR 364
France at Present
ฝ.
ศิลปะฝรังเศส
3 (3-0-6)
FR 365
French Arts

ฝ.
FR 366
ฝ.
FR 367
ฝ.
FR 373
ฝ.
FR 383
ฝ.
FR 393
ฝ.
FR 394
ฝ.
FR 433
ฝ.
FR 443
ฝ.
FR 444
ฝ.
FR 445
ฝ.
FR 453
ฝ.
FR 463
ฝ.
FR 473
ฝ.
FR 474
ฝ.
FR 475
ฝ.
FR 476

ดนตรีและศิลปะการแสดงของฝรังเศส
French Music and Dramatic Arts
เทวตํานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรังเศส
Mythology in French Art and Literature
สั ทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาฝรังเศส
French Phonetics and Phonology
ภาษาฝรังเศสเพือบุคลากรโรงแรม
French for Hotel Personnel
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
French for Law and International Affairs 3
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
French for Law and International Affairs 4
วรรณกรรมฝรังเศสร่ วมสมัย
Contemporary French Literature
กวีนิพนธ์ ฝรังเศส
French Poetry
บทละครฝรังเศส
French Theatre
นวนิยายฝรังเศส
French Novels
หัวข้ อเฉพาะทางวรรณคดีฝรังเศส
Special Topics in French Literature
ภาพยนตร์ ฝรังเศส
French Cinema
โครงสร้ างประโยคภาษาฝรังเศส
French Syntax
การสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching French as a Foreign Language
การวิเคราะห์ องค์ประกอบการสนทนาภาษาฝรังเศส
Conversation Analysis in French
การวิเคราะห์ ข้อผิดในการใช้ ภาษาฝรังเศส
Error Analysis in French

3 (3-0-6)

ฝ.
FR 483
ฝ.
FR 484

ภาษาฝรังเศสสําหรับงานเลขานุการ
French for Secretaries
ภาษาฝรังเศสเพือการท่ องเทียว
French for Tourism

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)

3 (3-0-6)

ฝ.
FR 485
ฝ.
FR 486
ฝ.
FR 487

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

ภาษาฝรังเศสสําหรับงานมัคคุเทศก์
French for Tourist Guides
ภาษาฝรังเศสเพือธุรกิจ
French for Business
ภาษาฝรังเศสเพืออาชีพ
French for Careers
. . วิชาบังคับนอกสาขา
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
Reading for Information
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
Reading for Opinions
การเขียนระดับย่อหน้ า
Paragraph Writing
การฟัง-การพูด
Listening-Speaking 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วิชา รวม หน่ วยกิต คือ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

. วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูป แบบหนึงดังนี
. . วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีทีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ. , อ. , อ. และ
อ. (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษ
ได้ แต่จะไม่ นับหน่ วยกิต ดังนั นนักศึกษาต้องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิมอีก วิชา หน่ วยกิต เพือให้
ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ . . วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน สาขาวิชา
ไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีอย่ างน้ อย หน่ ว ยกิต
ทั งนีให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้ กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร

. การศึกษาวิชาภาษาฝรังเศสเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาฝรังเศสเป็ นวิชาโท ต้ องศึ ก ษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาฝรั งเศสไม่ น้ อยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี
. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาฝรังเศส รายวิชา รวม หน่ วยกิต ได้ แก่ ฝ. , ฝ. ,
ฝ. , ฝ. ในกรณีทีนักศึกษาเลือก ฝ. และ ฝ.
เป็ นวิชาเลือกในหมวดภาษาต่ างประเทศของวิชาศึกษาทั วไปจะไม่
สามารถนับหน่ วยกิตของวิชา ฝ. และ ฝ. เป็ นส่ วนหนึงของวิชาโทได้ และต้ องศึกษาวิชาอืนในสาขาวิชาภาษาฝรังเศสเพิม
อีก วิชา หน่ วยกิต เพือชดเชยหน่ วยกิตทีขาดไป
. นักศึกษาต้ องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาฝรังเศส ไม่ น้อยกว่ า รายวิชา รวม หน่ วยกิตโดยต้ อ ง
เลือกศึกษารายวิชาระดับ ไม่ น้อยกว่ า รายวิชา รวม หน่ วยกิต
. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาฝรังเศส
นักศึกษาผู ้ใดได้ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาภาษาฝรังเศสได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้ อยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
.
.
.
.

ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
ได้ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่า ภาคการศึกษาปกติ
ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสู ตร รวม หน่ วยกิต
ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาภาษาฝรังเศสไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี
( ) วิชาบังคับในสาขาไม่ น้ อยกว่า หน่ วยกิต และต้องสอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
( ) วิชาอืนๆ ในสาขาไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
( ) วิชาบังคับนอกสาขา หน่ วยกิต ได้ แก่ อ. และ อ.
. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต

. . แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
ฝ. เป็ นภาษาต่ างประเทศ
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน

หน่ วยกิต
3
รวม

ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
ฝ. เป็ นภาษาต่ างประเทศ
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
รวม

18
หน่ วยกิต
12
3
3
18

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ฝ. ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
ฝ. การฟัง-การพูดภาษาฝรังเศส
ฝ. การอ่ านวรรณกรรมฝรังเศส
ฝ. ประวัติศาสตร์ ป ระเทศฝรังเศส
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม

18
หน่ วยกิต

รวม

18

ภาคเรียนที 2
ฝ. ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
ฝ. การอ่ าน-การเขียนภาษาฝรังเศส
ฝ. การอ่ านวรรณกรรมฝรังเศส
ฝ. ประวัติศาสตร์ ป ระเทศฝรังเศส
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
วิชาโทหรือวิชาเลือก

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ฝ. ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
ฝ. การฟัง-การพูดภาษาฝรังเศส
ฝ. การอ่ านวรรณกรรมฝรังเศส
ฝ. ภาษาศาสตร์ ฝรังเศสเบืองต้ น
อ. การฟัง-การพูด
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
ฝ. ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
ฝ. การอ่ าน-การเขียนภาษาฝรังเศส
อ. การเขียนระดับย่ อหน้ า
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

18
หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ฝ. ระเบียบวิธีวิจัย
ฝ. การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม

18
หน่ วยกิต

รวม

18

ภาคเรียนที 2
ฝ. สั มมนาหัวข้อเฉพาะทาง
ฝ. การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
วิชาโทหรือวิชาเลือก

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมื อง” ในระบอบประชาธิป ไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ ก ษาได้ พัฒนาตนเองให้ เ ป็ น “พลเมื อง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ความหมายต่ อมนุ ษ ย์ โดยศึ กษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ

วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็น ถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาสั งคมร่ วมสมั ยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มห
ภาคทางสั งคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีความสําคัญ
และมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม
และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์

คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เบืองต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คํานวณดอกเบี ย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเ ชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุ มาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาทีคณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิดต่างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสารข้ อมูล
ระบบเครือข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรูป ความปลอดภั ย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นั ยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต
มธ. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน
เกียวกับค่าเฉลียประชากรกลุ ่ มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจํ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสั มพั นธ์เชิงเส้ นเชิงเดียวการทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง

หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลัก และฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขีย น และการพู ด โดยเน้ น การจับ ใจความสํ าคั ญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิงได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน

วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

(3-0-6)

เป็ นวิชาเสริ มทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมี พื นฐานความรู้ ภ าษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดั บ กลางสู ง เพือส่ งเสริ ม ให้ นักศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
ภาษาฝรังเศส
ฝ.171
ภาษาฝรังเศส
3( - - )
FR171 French 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากผลการสอบจัดระดับความรู้ ภาษาฝรังเศส หรื อคะแนนสอบภาษาฝรั งเศสในการสอบเข้ ามหาวิท ยาลัย
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึ กษาไวยากรณ์ พื นฐานของภาษาฝรั งเศส โดยมุ ่ งพัฒ นาทักษะการอ่ านและการเขียน ฝึ กฝนความเข้ าใจด้ วยการฟั ง
พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ ถูกต้อง รวมทั งศึกษาวัฒนธรรม ความรู ้ ทัวไปทีเกียวข้ องกับประเทศฝรังเศส(บรรยาย
และฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
ฝ.172
ภาษาฝรังเศส 2
3( - - )
FR172 French 2
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากผลจัดระดับความรู้ ภาษาฝรังเศส หรือสอบ ฝ.171 ได้ ไม่ ตํากว่าระดับ D หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศึกษาไวยากรณ์ และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมทีเกียวข้ องกับประเทศฝรังเศส รวมทั งฝึ กฝนทั กษะทั งสี ด้ านในระดับสู งขึน (บรรยายและ
ฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ )
วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
วิชาบังคับ
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
FR
Intermediate French 1

(2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสาร คํา ศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้ างประโยค และวัฒนธรรม การฝึ กฝนทั ก ษะการฟั ง พูด อ่ า น
เขียนตลอดจนการศึกษาระดับภาษาทีแตกต่ างกัน (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
(2-3-4)
FR
Intermediate French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาฝรังเศสในบริบทต่ างๆ ในระดับทีสู งขึ น โครงสร้ างประโยคทีซั บซ้ อนขึ น การฝึ กฝนทักษะการฟั ง พูด อ่ าน เขียน
ตลอดจนการศึกษาระดับภาษาทีแตกต่ างกัน (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
ฝ.
การฟั ง - การพูดภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
FR211 Listening and Speaking in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะด้ านการฟัง-การพูด การฝึ กฟั งภาษาฝรังเศสจากบทสนทนา ข่ าวสั น การจับใจความสํ าคัญและสามารถพูดถ่ ายทอด
ความคิดของตนเป็ นภาษาฝรังเศสทีถูกต้ อง การเขียนสรุปข้ อความนั นๆ เป็ นภาษาฝรังเศสอย่างง่ ายๆ
ฝ.
การอ่ าน - การเขียนภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
FR221 Reading and Writing in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะด้ านการอ่าน-การเขียน การฝึ กอ่านภาษาฝรังเศสจาก ข่าว บทความ และเรืองเล่าขนาดสั น การฝึ กวิเคราะห์ ความคิด
จากข้ อเขียนเหล่ านั น การฝึ กย่อความและเขียนถ่ ายทอดความคิดเป็ นภาษาฝรังเศสทีถูกต้องและชัดเจน
ฝ.
การอ่ านวรรณกรรมฝรังเศส
3(3-0-6)
FR231 French Literary Reading 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมฝรั งเศสตั งแต่ สมัยกลางถึงคริ สต์ ศตวรรษที 16 และ 17 การอ่ า นตัวบทเพือวิเคราะห์
แนวความคิดหลักและศึกษาเทคนิคการประพันธ์ในระดับพื นฐาน การฝึ กฝนแสดงความคิดเห็ นเกียวกับวรรณกรรมทีอ่ านโดยเรี ยบ
เรียงเป็ นภาษาฝรังเศสทีถูกต้ องและชัดเจน
ฝ.
การอ่ านวรรณกรรมฝรังเศส
3(3-0-6)
FR232 French Literary Reading 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมฝรังเศสทีปรากฏในคริสต์ศตวรรษที 18 และ 19 การอ่ านตัวบทโดยผ่ านระเบี ยบวิธีที ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ วรรณกรรมเพือให้ เข้ าใจแนวความคิดหลัก การศึ กษาเทคนิคการประพัน ธ์ และการใช้ ภาษาในวรรณกรรมยุคดังกล่ าว
ตลอดจนคําศัพท์ เฉพาะทีใช้ ทางวรรณกรรม
ฝ. 261 ประวัติศาสตร์ ประเทศฝรังเศส 1

3(3-0-6)

FR
History of France
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประวั ติศาสตร์ ฝรั งเศสตั งแต่ ก่ อตั งประเทศจนถึ งการปฏิ วตั ิฝรั งเศส ค.ศ.
การศึ กษาองค์ ป ระกอบด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม พื นฐานความเข้าใจเกียวกับความนึกคิด สภาพชีวิต และลักษณะประจําชาติฝรังเศส
ฝ.
ประวัติศาสตร์ ประเทศฝรังเศส
(3-0-6)
FR
History of France
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ประวัติศาสตร์ ฝรังเศสตั งแต่การปฏิวัติฝรังเศส ค.ศ.1789 มาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาองค์ประกอบด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม พื นฐานความเข้าใจเกียวกับความนึกคิด สภาพชีวิตและลักษณะประจําชาติฝรังเศส
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
(3-0-6)
FR
Advanced French 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่ าน เขียน ความเข้ าใจระบบภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส โดยเน้ นการวิเคราะห์ ถ้อยคําเพือให้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
(3-0-6)
FR
Advanced French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่ าน เขียน ความเข้ าใจระบบภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส โดยเน้ นการวิเคราะห์ บทอ่ านเพื อ
สามารถแสดงความคิดเห็นในระดับทีซับซ้ อนขึ น
ฝ.
การฟั ง - การพูดภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
FR311 Listening and Speaking in French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กทักษะทางการฟังและการพูดภาษาฝรังเศส จากรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื อต่ างๆ เพีอฝึ กจับใจความ
สําคัญและสามารถพูดถ่ายทอดความคิดของตน ตลอดจนสรุปข้ อความนั นๆ เป็ นภาษาฝรังเศสทีถูกต้องได้
ฝ.
การอ่ าน - การเขียนภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
FR321 Reading and Writing in French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การฝึ กทักษะการสื บค้ นข้ อมูล การอ่าน และการเขียนเชิงสังเคราะห์ การถ่ายทอดความคิดเป็ นภาษาฝรังเศส
ฝ.
การอ่ านวรรณกรรมฝรังเศส
FR331 French Literary Reading 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมตั ิจากผู้บรรยาย

3(3-0-6)

การฝึ กอ่านและวิเคราะห์ วรรณกรรมประเภทเรืองเล่ า กวีนิพ นธ์ และบทละครของคริ สต์ ศตวรรษที 20 โดยมุ ่ งการเรียนรู้
ระเบียบวิธีทีใช้ ในการวิเคราะห์ วรรณกรรม เพือให้ เ ข้ าใจแนวความคิดหลักเทคนิคการประพัน ธ์ และการใช้ ภาษาในวรรณกรรม
ดังกล่ าว ตลอดจนคําศัพท์ เฉพาะทีใช้ ทางวรรณกรรม
ฝ.
ภาษาศาสตร์ ฝรังเศสเบืองต้ น
(--)
FR
Introduction to French Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
องค์ประกอบของภาษาฝรังเศส ได้ แก่ ระบบเสี ย ง ระบบหน่ วยคํา โครงสร้ างประโยค และระบบความหมายตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์
ฝ.
ระเบียบวิธีวิจัย
(3-0-6)
FR
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กระบวนการทําวิจัย ได้ แก่ การกําหนดหัวข้ อเรื อง การตั งสมมติฐาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ข้อมู ล การ
เขียนเค้ าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย

ฝ.
สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
(3-0-6)
FR
Special Topics Seminar
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การศึ กษาและค้ นคว้ า ข้ อมูล ด้ วยกระบวนการทางระเบี ยบวิ ธีวิจั ยในหั วข้ อ เรืองที สนใจ และการนํ าผลการค้ น คว้ า มา
อภิปราย
ฝ.
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
(3-0-6)
FR
Translation : French-Thai 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การแปลข้ อเขียนประเภทต่างๆ การฝึ กทักษะพืนฐานทางด้ านการแปล การถ่ ายทอดความหมายจากต้ น ฉบับ ข้ อเขียนภาษา
ฝรังเศสประเภทต่างๆ มาเป็ นบทแปลภาษาไทยทีสละสลวยและสือความหมายตรงกัน
ฝ.
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
(3-0-6)
FR
Translation : French-Thai 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
วิธีการแปลโดยฝึ กฝนแปลจากข้อเขียนประเภทต่างๆ การฝึ กปฏิบัติการแปลจากตัวบททีซับซ้ อนขึ น
วิชาเลือก
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
FR208 French for Communication 1

(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สํ าหรับผู ้ทีไม่ เคยศึกษาภาษาฝรังเศสมาก่ อน หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย วิชานีไม่ นับหน่ วยกิตให้ สําหรั บผู ้ ผ่าน
ฝ. และ ฝ. มาแล้ว
ภาษาฝรังเศสทัวไปในระดับต้ น โดยฝึ กฝนทักษะทั ง ได้ แก่ ฟัง พูด อ่ าน เขียน เพือให้ สามารถสื อสารเป็ นภาษาฝรังเศสใน
ระดับพื นฐานได้
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
(3-0-6)
FR
French for Communication 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาฝรั งเศสทัวไปในระดับ ที สู งขึน โดยฝึ กฝนทั กษะทั ง ได้ แก่ ฟั ง พูด อ่ าน เขียน เพือให้ สามารถสื อสารเป็ นภาษา
ฝรังเศสในระดับทีสู งขึ นได้
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
(3-0-6)
FR293 French for Law and International Affairs 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และมีพื นความรู ้ ทางด้ านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กฝนทักษะทั ง ได้แก่ ฟัง พูด อ่ าน เขียน โดยเน้ นการอ่านข้อเขียนด้ านกฎหมาย และการระหว่างประเทศ

ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
(3-0-6)
FR294 French for Law and International Affairs 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กฝนทักษะทั ง ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้ นการอ่านข้อเขียนด้านกฎหมาย และการระหว่างประเทศในระดับที
ซับซ้ อนขึน
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
(3-0-6)
FR308 French for Communication 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผูบ้ รรยาย
การฝึ กฝนทักษะการฟั ง พูด อ่ าน เขียน ศึกษาคําศัพท์ และโครงสร้ างทางภาษา เพือให้ สามารถสื อสารเป็ นภาษาฝรั งเศสใน
บริบททีเชือมโยงกับชุมชนโลกได้
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
(3-0-6)
FR309 French for Communication 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กฝนทักษะการฟั ง พูด อ่ าน เขียน ศึกษาคําศั พท์ และโครงสร้ างทางภาษาที ซับ ซ้ อนขึ น เพือให้ สามารถสื อสารเป็ น
ภาษาฝรังเศสในบริบททีเชือมโยงกับชุมชนโลกได้
ฝ.
นิทานและเรืองสั นฝรังเศส
FR343 French Tales and Short Stories

(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กําเนิดและวิวัฒนาการของนิทานและเรื องสั น การศึ กษาโครงสร้ าง ลักษณะเฉพาะ รวมทั งแนวความคิดต่ างๆ ทีมีอยู ่ ใน
นิทานและเรืองสั นเหล่านั น
ฝ.
ภูมิศาสตร์ฝรังเศส
(3-0-6)
FR
Geography of France
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภูมิศาสตร์ ของประเทศฝรั งเศสในด้ า นกายภาพและเศรษฐกิจ บทบาทของฝรั งเศสในสหภาพยุโรป และความสั มพัน ธ์
ระหว่ างฝรังเศสกับประเทศอืนๆ
ฝ.
ฝรังเศสปัจจุบัน
FR
France at Present
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศฝรังเศสในปัจจุบัน

(3-0-6)

ฝ.
ศิลปะฝรังเศส
(3-0-6)
FR
French Arts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ศิลปะทีสําคัญของฝรังเศส สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การศึกษารูปแบบ ลักษณะเฉพาะ บทบาทของศิลปิ น
ตลอดจนแนวความคิดทีสําคัญเกียวกับศิลปะ
ฝ.
ดนตรีและศิลปะการแสดงของฝรังเศส
(3-0-6)
FR366 French Music and Dramatic Arts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
วิวัฒ นาการของดนตรีและศิ ลปะการแสดง ตลอดจนบทบาทและความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างศิ ลปะการแสดงของฝรั งเศสกับ
ประเทศอืนๆ
ฝ.
เทวตํานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรังเศส
(3-0-6)
FR367 Mythology in French Art and Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
เรืองราวของเทพปกรณัมในตํานานของกรีกและโรมันทีปรากฏในศิลปะและวรรณกรรมฝรังเศส ตลอดจนเรืองของบุคคล
ทีอ้ างถึงในคัมภีร์ไบเบิล
ฝ.
สัทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาฝรังเศส
FR373 French Phonetics and Phonology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย

(3-0-6)

การวิเคราะห์ ภาษาฝรังเศส โดยใช้ ความรู้ ท างสั ทศาสตร์ และสั ทวิทยา การฝึ กหัดใช้ อวัยวะในการออกเสี ยงให้ ถกู ต้ อง วิธี
วิเคราะห์ หน่ วยเสี ยง ตลอดจนทํานองและลีลาของเสียงในภาษาฝรังเศส
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือบุคลากรโรงแรม
(3-0-6)
FR383 French for Hotel Personnel
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึ กฝนภาษาฝรังเศสทีใช้ ในด้านการบริการในโรงแรม รวมทั งงานต่างๆในส่ วนทีเกียวข้ องกับบุคลากรด้านการโรงแรม
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
(3-0-6)
FR393 French for Law and International Affairs 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ และโครงสร้ างทางภาษาทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู ้ เนือหาด้ า นกฎหมายและการระหว่ างประเทศ โดยเน้ นการอ่ าน
ข้อเขียนและการฟังภาษาฝรังเศสจากสือต่ างๆ ทีมีเนื อหาเกียวข้องโดยตรงกับวิชาการด้ านเหล่ านี
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
FR394 French for Law and International Affairs 4

(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การอ่ านบทคัดภาษาฝรังเศสจากรั ฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายฉบับต่ างๆ และเอกสารด้ านการระหว่ างประเทศ ฝึ กทํา
ความเข้ าใจภาษาทีใช้ ในตัวบทเหล่านี
ฝ.
วรรณกรรมฝรังเศสร่ วมสมัย
(3-0-6)
FR
Contemporary French Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบ แนวความคิด กลวิธีการประพันธ์ ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมฝรังเศสร่ วมสมัย ประเภทเรืองเล่ า กวีนิพนธ์ บท
ละคร และนวนิยาย
ฝ.
กวีนิพนธ์ ฝรังเศส
(3-0-6)
FR
French Poetry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กวีนิพนธ์ ของกลุ่มต่างๆ ตั งแต่ สมัยกลางจนถึงสมัยปั จจุบัน การวิเคราะห์ แนวคิดและศิ ลปะการประพันธ์ ของกวีนิพนธ์
เหล่านั น
ฝ.
บทละครฝรังเศส
FR
French Theatre
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.

(3-0-6)
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

วิวัฒ นาการของทฤษฎีการละครฝรั งเศส คุณ ค่ า ทางวรรณกรรม สั งคม การเมื อง ปรั ชญา และศิล ปะของบทละครที
เลือกสรรแล้ ว
ฝ.
นวนิยายฝรังเศส
FR
French Novels
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะเด่นของนวนิยายฝรังเศสตั งแต่คริ สต์ ศตวรรษที
แนวคิดและศิลปะการประพันธ์ของผลงานนั นๆ

(3-0-6)

จนถึงปั จจุบันโดยศึ กษาจากนวนิยายที คัดเลือกแล้ วโดยเน้ น

ฝ. 453 หัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีฝรังเศส
3(3-0-6)
FR453 Special Topics in French Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.331 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หัวข้ อเฉพาะทางวรรณคดีฝรังเศสทีเลือกสรร โดยมุ ่ งเน้ นการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตัวบทวรรณกรรมฝรั งเศสประเภทต่างๆ ที
สัมพันธ์กับหัวข้อทีเลือกศึกษา
ฝ.
ภาพยนตร์ ฝรังเศส
(3-0-6)
FR
French Cinema
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ภาพยนตร์ ฝรั งเศสในแง่ ศิลปะ และแนวความคิด ทีเกียวกับชี วิต สภาพสั งคม การเมื อง และเศรษฐกิจ หลักการชมและ
วิจารณ์ ภาพยนตร์
ฝ.
โครงสร้ างประโยคภาษาฝรังเศส
FR
French Syntax
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การวิเคราะห์ ลักษณะโครงสร้ างประโยคแบบต่างๆ ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

(3-0-6)

ฝ.
การสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
(3-0-6)
FR474 Teaching French as a Foreign Language
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทฤษฎีและแนวคิดต่ างๆ ทางด้ านการสอนภาษาฝรั งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ วิธีการใช้ สือการสอน การวิเคราะห์
แบบเรียนภาษาฝรังเศส รวมทั งการสั งเกตการณ์ สอนภาษาฝรังเศสในชั นเรียน
ฝ.
การวิเคราะห์ องค์ประกอบการสนทนาภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
FR475 Conversation Analysis in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของผู ้ ร่วมสนทนา บริบทและภาษาฝรังเศสทีใช้ ในการสือสาร

ฝ.
การวิเคราะห์ ข้อผิดในการใช้ ภาษาฝรังเศส
(3-0-6)
FR476 Error Analysis in French
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดทีเกียวกับการใช้ ภาษาฝรั งเศสของผู ้ เ รี ยนชาวไทย โดยวิธีการทางภาษาศาสตร์ เพือหาแนว
ทางการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาการใช้ ภาษาฝรังเศสของผู ้ เรียนชาวไทย
ฝ.
ภาษาฝรังเศสสําหรับงานเลขานุการ
(3-0-6)
FR
French for Secretaries
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ศั พ ท์ สํ านวน และโวหารภาษาฝรั งเศสที ใช้ ใ นงานอาชี พ เลขานุ การ ภาษาเขี ย นและภาษาพูดทีถู ก ต้ อ งสอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ การฝึ กฝนการเขียนจดหมายโต้ ตอบประเภทต่ า งๆ การติดต่ อทางโทรศัพท์ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติในการทํางาน
ร่ วมกับชาวฝรังเศส
ฝ. 484 ภาษาฝรังเศสเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
FR484 French for Tourism
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.311 และ ฝ.321 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการใช้ ภาษาฝรังเศสทีเกียวข้ องกับธุรกิจการท่ องเทียว ความรู้ เกียวกับอุตสาหกรรมการท่ องเทียว การปฏิบัติงานใน
ธุรกิ จการบริ การด้ า นการท่ องเทียว ทั ก ษะการสื อสารที จํา เป็ นต่ อ การปฏิ บั ติห น้ า ที มั ค คุเ ทศก์ การบรรยายให้ ข้อมู ลเกี ยวกั บ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานของประเทศไทย รวมทั งแหล่ งท่ องเที ยวสํ าคัญของกรุ งเทพมหานคร มีการศึกษา
นอกสถานที
ฝ. 5 ภาษาฝรังเศสสําหรับงานมัคคุเทศก์
(3-0-6)
FR 5 French for Tourist Guides
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ความรู ้ เกียวกับมรดกทางวัฒนธรรมไทย ศิล ปะและโบราณคดีในประเทศไทย ทัก ษะการใช้ ภ าษาฝรั งเศสสํ าหรั บการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ มีการศึกษานอกสถานที
ฝ. 6 ภาษาฝรังเศสเพือธุรกิจ
(3-0-6)
FR
French for Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ภาษาฝรังเศสทีใช้ ในธุรกิจและการติดต่อสื อสารด้ านธุรกิจ คําศั พท์ เฉพาะด้ าน โครงสร้ าง ระบบ และขั นตอนการดําเนิน
ธุรกิจโดยสั งเขป
ฝ. 7 ภาษาฝรังเศสเพืออาชีพ
FR
French for Careers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ. และ ฝ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ภาษาฝรังเศสในหัวข้ อเฉพาะ ทักษะการใช้ ภาษาฝรังเศสเพืออาชีพ

(3-0-6)

วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6)
EG222 Reading for Opinions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
กลวิธีการอ่ านและโครงสร้ างงานเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ เนื อหาและวิธีการนําเสนอความคิดของผู ้ เขียนฝึ กสรุป
ข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครงและเขียนสรุปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ านโดยการอภิปราย
หรือข้อเขียน
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
3 (3-0-6)
EG231 Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรียบเรียงเพือ
ถ่ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่อหน้ า
อ.
การฟัง-การพูด
3 (3-0-6)
EG241 Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับ ต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2 – 0 – 4)
TU110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.

Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ สังคม
(3 – 0 – 6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.

Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14, 16, 17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming;
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.
TU152

หลักพืนฐานทางคณิตศาสตร์
Fundamental Mathematics

(3 – 0 – 6)

(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3 – 0 – 6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing;
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the
real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
geometric transformation.
มธ.
TU155

สถิติพ ืนฐาน
(3 – 0 – 6)
Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random variables
and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling distributions;
estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and
correlation; chi-square test.
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
Languages
Thai
ท.
การใช้ ภาษาไทย
TH161 Thai Usage

(3 – 0 – 6)

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.
ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic references
and to practice report writing skills.
English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL171 English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
French
ฝ.171
ภาษาฝรังเศส
3 (2-3-4)
FR171 French 1
Prerequisite: students are accepted into the course based on: the Placement Test in French, their score in the French
admission test, or approval from the lecturer.

To study the basic grammar of French with an emphasis on improving reading and writing skills, practicing
listening comprehension, improving speaking skill with correct pronunciation, and also studying the culture and general
knowledge of France. (Lecture and practice 6 hours per week)
ฝ.172
ภาษาฝรังเศส 2
3 (2-3-4)
FR172 French 2
Prerequisite: students are accepted into the course based on: the Placement Test in French; a minimum grade of D in FR
171 or approval from the lecturer.
To study the grammar of French and the cultural knowledge of France and also to practice all four skills at a
more advanced level. (Lecture and practice 6 hours per week)

วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
วิชาบังคับ
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
3 (2 – 3 - 4)
FR201 Intermediate French 1
Prerequisite: have earned credits of FR172 or approval from the instructor.
French for communication with an emphasis on vocabulary, grammar, culture and sentence structure. Practice
of listening, speaking, reading and writing skills. Understanding different levels of language.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับกลาง
3 (2 – 3 - 4)
FR202 Intermediate French 2
Prerequisite: have earned credits of FR201 or approval from the instructor.
French in various contexts at a higher level with an emphasis on more complex sentence structures. Practice of
listening, speaking, reading and writing skills. Understanding different levels of language.
ฝ.
การฟัง-การพูดภาษาฝรังเศส
3(3-0-6)
FR211 Listening and Speaking in French
Prerequisite: have earned credits of FR172 or approval from the instructor.
Practice of listening and speaking skills based on authentic conversations and reports to promote oral
competence. Analysis of main ideas and expressing opinions in French. Summary writing in simple French sentences.
ฝ.
การอ่ าน-การเขียนภาษาฝรังเศส
3(3-0-6)
FR221 Reading and Writing in French
Prerequisite: have earned credits of FR211 or approval from the instructor.
Practice of reading and writing skills based on reports, articles and short stories with an emphasis on the analysis
of ideas. Summary writing and expressing opinions in correct and efficient French.

ฝ.
การอ่านวรรณกรรมฝรังเศส
3(3-0-6)
FR231 French Literary Reading 1
Prerequisite: have earned credits of FR172 or approval from 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. Analysis and criticism of literary works using
correct and efficient French.
ฝ.
การอ่านวรรณกรรมฝรังเศส
3(3-0-6)
FR232 French Literary Reading 2
Prerequisite: have earned credits of FR231 or approval from 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. Mastery of terms used in literary criticism.
ฝ.
ประวัติศาสตร์ ประเทศฝรังเศส
3(3-0-6)
FR261 History of France 1
Prerequisite: have earned credits of FR172 or approval from the instructor.
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 ideologies, daily life and characteristics of French
people.
ฝ.
ประวัติศาสตร์ ประเทศฝรังเศส
3(3-0-6)
FR262 History of France 2
Prerequisite: have earned credits of FR172 or approval from the instructor.
History of France after the French Revolution in 1789 up to the present with consideration of social, political,
economic, artistic and cultural factors. Understanding ideologies, daily life and characteristics of French people.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
3(3-0-6)
FR 1 Advanced French 1
Prerequisite: have earned credits of FR202 or approval from 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.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสระดับสู ง
FR
Advanced French
Prerequisite: have earned credits of FR301 or approval from the instructor

3(3-0-6)

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.
ฝ.
การฟัง-การพูดภาษาฝรังเศส
3(3-0-6)
FR311 Listening and Speaking in French 2
Prerequisite: have earned credits of FR211 or approval from the instructor.
An advanced level course intended to continue oral and aural skill development based on radio, television,
cinema and authentic documents. Analysis and summary of main ideas using correct French.
ฝ.
การอ่าน-การเขียนภาษาฝรังเศส
3(3-0-6)
FR321 Reading and Writing in French 2
Prerequisite: have earned credits of FR221 or approval from the instructor.
Development and improvement of competence in data research, reading and writing with an emphasis on
understanding and expressing opinions in efficient French.
ฝ.
การอ่านวรรณกรรมฝรังเศส
3(3-0-6)
FR331 French Literary Reading 3
Prerequisite: have earned credits of FR232 or approval from the instructor.
Practice in analyzing literary texts of the 20 th century (novels, drama and poetry). Criteria of criticism: concepts,
techniques of writing and stylistics. Master terms used in literary criticism.
ฝ.
ภาษาศาสตร์ ฝรังเศสเบืองต้น
3(3-0-6)
FR371 Introduction to French Linguistics
Prerequisite: have earned credits of FR202 and FR221 or approval from the instructor.
Study of the structure of the French language, such as phonetics and syntax, so as to provide a foundation in
linguistic theory.
ฝ.
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
FR40 Research Methodology
Prerequisite: have earned credits of FR302 or approval from the instructor.
Research methodology such as problem statement, hypotheses formulation, data collection, data analysis, writing
and presenting proposals and reporting results of research.
ฝ.
สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
3(3-0-6)
FR402 Special Topics Seminar
Prerequisite: have earned credits of FR401 or approval from the instructor.
Study of selected topics by using research methodology. Discussion of results of research.

ฝ.
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
3(3-0-6)
FR481 Translation : French-Thai 1
Prerequisite: have earned credits of FR302 or approval from the instructor.
Practice in translating various texts from French to Thai. Practice of translation skills on the basis of
interpretative theory.
ฝ.
การแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
3(3-0-6)
FR482 Translation : French-Thai 2
Prerequisite: have earned credits of FR481 or approval from the instructor.
Practice in translating various texts from French to Thai. Practice of translation skills on the basis of
interpretative theory using more complex texts.
วิชาเลือก
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสือสาร
3(3-0-6)
FR208 French for Communication 1
Prerequisite: This course is provided for students who have no background knowledge in French or have received
approval from the instructor. Credit is not available for those who have passed FR171 and FR172.
Fundamental French with an emphasis on four basic skills: listening, speaking, reading and writing. Students
will be encouraged to communicate in basic French.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
FR209 French for Communication 2
Prerequisite: have earned credits of FR208 or approval from the instructor.
French at a higher level with an emphasis on four basic skills: listening, speaking, reading and writing. Students
will be encouraged to communicate using a higher level of French.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
FR293 French for Law and International Affairs 1
Prerequisite: have earned credits of FR172 and background knowledge in Law or International Affairs or approval from
the instructor.
Practice of four basic skills: listening, speaking, reading and writing with an emphasis on reading texts
concerning law and international affairs.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ
FR294 French for Law and International Affairs 2
Prerequisite: have earned credits of FR293 or approval from the instructor.

3(3-0-6)

Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level with an emphasis on reading texts
concerning law and international affairs.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
FR308 French for Communication 3
Prerequisite: have earned credits of FR209 or approval from the instructor.
Practice in listening, speaking, reading and writing with an emphasis on vocabulary and French structure.
Students will be encouraged to communicate with the communities by using French.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
FR309 French for Communication 4
Prerequisite: have earned credits of FR308 or approval from the instructor.
Practice in listening, speaking, reading and writing with an emphasis on vocabulary and French structure at a
higher level. Students will be encouraged to communicate with the communities by using French.
ฝ. 3 นิทานและเรืองสั นฝรังเศส
3(3-0-6)
FR343 French Tales and Short Stories
Prerequisite: have earned credits of FR232 or approval from the instructor.
Origin and evolution of tales and short stories with an emphasis on structure, characteristics and ideas.
ฝ.
ภูมิศาสตร์ฝรังเศส
3(3-0-6)
FR363 Geography of France
Prerequisite: have earned credits of FR202 or approval from the instructor.
Physical and economic geography of France, the role of France in the E.U., and the relationship between France
and other countries.
ฝ.
ฝรังเศสปัจจุบัน
3(3-0-6)
FR364 France at Present
Prerequisite: have earned credits of FR202 and FR262 or approval from the instructor.
Study and analysis of the political, economic and social situations of France at the present time.
ฝ.
ศิลปะฝรังเศส
3(3-0-6)
FR365 French Arts
Prerequisite: have earned credits of FR202 and FR262 or approval from the instructor.
Major French arts (architecture, painting, sculpture) with an emphasis on forms, characteristics and roles of
artists and principal ideas of French art.

ฝ.
ดนตรีและศิลปะการแสดงของฝรังเศส
3(3-0-6)
FR366 French Music and Dramatic Arts
Prerequisite: have earned credits of FR 202 and FR 262 or approval from the instructor.
Evolution of French music and dramatic arts with an emphasis on the influence and relationship of French arts
with other countries.
ฝ.
เทวตํานานในศิลปะและวรรณกรรมฝรังเศส
3(3-0-6)
FR367 Mythology in French Art and Literature
Prerequisite: have earned credits of FR202 and FR232 or approval from the instructor.
Greek and Roman gods and heroic legends as well as Biblical figures as referred to in French art and literature.
ฝ.
สั ทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาฝรังเศส
3(3-0-6)
FR373 French Phonetics and Phonology
Prerequisite: have earned credits of FR202 and FR211 or approval from the instructor.
Analysis of French on the basis of phonetics and phonology. Practice of correct articulation. Analysis of
phonemes, tone and prosody in French.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือบุคลากรโรงแรม
FR383 French for Hotel Personnel

3(3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of FR311 or approval from the instructor.
Practice of French as used in Hotel service sections and various work relevant to hotel personnel.
ฝ
ภาษาฝรังเศสด้ านกฎหมายและการระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
FR393 French for Law and International Affairs 3
Prerequisite: have earned credits of FR294 or approval from the instructor.
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.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสด้ านกฎหมายและการระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
FR394 French for Law and International Affairs 4
Prerequisite: have earned credits of FR393 or approval from the instructor.
Practice in reading excerpts from the Constitution, law codes and international affairs documents.
Understanding of technical terms used in these texts.
ฝ.
วรรณกรรมฝรังเศสร่ วมสมัย
FR433 Contemporary French Literature

3(3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of FR331 or approval from the instructor.
Contemporary French Literature with an emphasis on forms, ideologies, techniques of writing and stylistics as
these relate to characteristics of the period.
ฝ.
กวีนิพนธ์ฝรังเศส
3(3-0-6)
FR443 French Poetry
Prerequisite: have earned credits of FR331 or approval from the instructor.
Different schools of French poetry from the Middle Ages to the present. Analysis of ideas and techniques of
chosen poems.
ฝ.
บทละครฝรังเศส
3(3-0-6)
FR444 French Theatre
Prerequisite: have earned credits of FR331 or approval from the instructor.
Evolution of French dramatic theories. Study of literary, social and political values, philosophy and techniques of
selected plays.
ฝ. นวนิยายฝรังเศส
3(3-0-6)
FR445 French Novels
Prerequisite: have earned credits of FR331 or approval from 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.
ฝ.
หัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีฝรังเศส
3(3-0-6)
FR453 Special Topics in French Literature
Prerequisite: have earned credits of FR331 or approval from the instructor.
Special topics in French literature. Practice in criticism of literary texts (novels, drama and poetry) that relate to
the selected topics.
ฝ.
ภาพยนตร์ ฝรังเศส
3(3-0-6)
FR463 French Cinema
Prerequisite: have earned credits of FR311 and FR321 or approval from the instructor.
Form and content of French cinema with an emphasis on French ideologies, society, politics and economies.
Practice of cinema appreciation and criticism.
ฝ.
โครงสร้ างประโยคภาษาฝรังเศส
FR473 French Syntax
Prerequisite: have earned credits of FR371 or approval from the instructor.

3(3-0-6)

Analysis of various sentence structures based on linguistic theories.
ฝ.
การสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
FR474 Teaching French as a Foreign Language
Prerequisite: have earned credits of FR371 or approval from the instructor.
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.
ฝ.
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบการสนทนาภาษาฝรังเศส
FR475 Conversation Analysis in French
Prerequisite: have earned credits of FR371 or approval from the instructor.
Analysis of the relationship between interlocutors, language and its context.

3(3-0-6)

ฝ. การวิเคราะห์ ข้อผิดในการใช้ ภาษาฝรังเศส
3(3-0-6)
FR476 Error Analysis in French
Prerequisite: have earned credits of FR371 or approval from the instructor.
Error analysis of Thai students’French based on linguistic theories. Development and improvement of Thai
students’French competency.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสสําหรับงานเลขานุการ
3(3-0-6)
FR483 French for Secretaries
Prerequisite: have earned credits of FR311 and FR321 or approval from the instructor.
Oral and written French as used in secretarial work, including technical terms and expressions. Practice in
writing business correspondence and telephone conversations. Introduction to etiquette in working with the French.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
FR484 French for Tourism
Prerequisite: have earned credits of FR311 and FR321 or approval from the instructor.
French language skills related to tourism businesses and knowledge in the tourism industry. Communication
skills essential for working as tour guides and ability to professionally explain about Thai culture, history, historical sites
and major tourist attractions in Bangkok. Field trips included.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสสํ าหรับงานมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
FR485 French for Tourist Guides
Prerequisite: have earned credits of FR 484 or approval from the instructor.
Stydy of Thai cultural heritage with an emphasis on different aspects of art and archaeology in Thailand.
Practice in communication skills in French as potential future tourist guides. Field trips included.

ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพือธุรกิจ
3(3-0-6)
FR486 French for Business
Prerequisite: have earned credits of FR311 and FR321 or approval from the instructor.
Study and practice of French as used in different fields of business with an emphasis on correct usage of
technical terms. Introduction to structures and systems of business.
ฝ.
ภาษาฝรังเศสเพืออาชีพ
3(3-0-6)
FR487 French for Careers
Prerequisite: have earned credits of FR311 and FR321 or approval from the instructor.
French language in selected career topics. Practice of French as used in the chosen contexts in order to enable
students to use French in their work.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG 221 Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
อ.
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6)
EG222 Reading for Opinions
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or Exemption
Strategies of reading and the structure of expressive texts; analysis of the contents and the writer’s presentation
of opinion; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral discussion or
writing.
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG
Paragraph Writing
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating and shaping
ideas or information to be presented in a paragraph.
อ.
การฟัง-การพูด
EG Listening-Speaking 1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption

(--)

Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the culture
related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in English.

4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
. ช่ วงเวลา
. การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.3 ช่ วงเวลา
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
. การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริ ญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้ อ , และ
1.2 การวัดผลการศึกษา แบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่อหนึงหน่ วยกิตดังต่ อไปนี
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่ าระดับ
.
.
.
.
.
.
.0

(พร้อ มฉบับ

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ ด้ าน ดังนี
. คุณธรรม จริยธรรม
. ความรู้
. ทักษะทางปัญญา
. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ทักษะการวิเ คราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนัก ศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้บัณฑิต
) สํ ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 144 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกรายวิชาไม่ ตํากว่าระดับ C
.4 ต้องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

