หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
Master of Arts Program in French-Thai Translation
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
Master of Arts (French-Thai Translation)
ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
M.A. (French-Thai Translation)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะศิลปศาสตร
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
ผลิตมหาบัณฑิตผูมีความรูในการแปลอยางลึกซึ้งทั้งทางดานทฤษฎีและหลักปฎิบัติ มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสาร
ประเภทตาง ๆ จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย และสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการแปลได
เปนอยางดี เพื่อใหไปประกอบอาชีพเปนนักแปลในหนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน องคการระหวางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตที่ใชภาษาฝรั่งเศสเปน นักแปลอิสระ และอาจารยผูสอนวิชาการแปลในสถาบันอุดมศึกษา
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และ เปนผูมีความรูภาษาฝรั่งเศสดีพอสมควร
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบคัด เลือกโดยจะสอบทั้งขอ เขียนและสัมภาษณ การสมัครสอบ และ การสอบคั ดเลือกใหเ ปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนใดแผนหนี่งตามความสนใจ คือ
แผน ก. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และ ทําวิทยานิพนธ
แผน ข. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และไมทําวิทยานิพนธ แตมีวิชาซึ่งเปนการแปลผลงานดวยตัวเอง
คือ วิชา ฝป791 งานแปลเฉพาะบุคคล ซึ่งเสนอผลงานแปลที่เทียบเทากับสารนิพนธทดแทน
8.3 นักศึกษาในแผน ข. จะสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination)ได เมื่อลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตรแลวและไดรับโอกาสใหสอบไดในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสําเร็จการศึกษา
8.4 นักศึกษาในแผน ก. จะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และตองมี
หนวยกิตสะสมรวมไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไดรับคาเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 และจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบ
ภาษาตางประเทศไดระดับ P แลว
8.5 นักศึกษานอกหลักสูตร ฯ จะสามารถลงทะเบียนเรียนลักษณะวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรนี้ไดเมื่อไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโท สาขาการแปลของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษารายวิชา และ / หรือวิทยานิพนธไดไมต่ํากวา 6 หนวยกิตและ
ไมเกิน 12 หนวยกิต สําหรับรายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาในการสอบรายวิชาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

11.1.2 ผลการศึกษาวิชาบังคับที่ไดระดับไมต่ํากวา B จึงจะนับวาสอบไดวิชานั้น และนับหนวยกิตได ใน
กรณีที่นักศึกษาสอบผานวิชาบังคับไดระดับต่ํากวา B นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับนั้น ๆ ซ้ําไดอีก โดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย ที่จะพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป
11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)

11.1.4 การวัดผลการสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาตางประเทศแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P
(ผาน) และระดับ N (ไมผาน)
11.1.5 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
11.2

การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 สอบผานลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะกําหนด
11.2.2 ไดระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 สอบภาษาตางประเทศผานไดระดับ P
11.2.4 สอบประมวลวิชาผานไดระดับ P (กรณีศึกษาแผน ข)
11.2.5 สอบวิทยานิพนธผานไดระดับ S (กรณีศึกษาแผน ก)
11.2.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. ประมาณการคาใชจาย
คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คนเฉลี่ยประมาณปละ 20,000 บาท
13. โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
13.2 โครงสรางของหลักสูตร กําหนดใหมี 2 แผน คือ
13.2.1 แผน ก.
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
13.2.2 แผน ข.
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รวม
13.3 รายวิชา
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบดวย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
0-4
หมายถึง
วิชาบังคับ
5-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ แสดงประเภทของลักษณะวิชา
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง

45 หนวยกิต

21
12
12
45

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30 หนวยกิต
15 หนวยกิต
45 หนวยกิต

ทั่วไป
หมวดภาษา
หมวดทักษะพื้นฐานทางการแปล
หมวดทฤษฎีการแปล

5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดทักษะการแปลทั่วไป
หมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน
หมวดทักษะพิเศษในการแปล
หมวดหมวดวิเคราะหการแปล
การคนควาวิจัยหรือการศึกษาดวยตนเอง

เลขหลักรอย
6
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
7
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาขั้นสูง
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ
หลักสูตรนี้มีรายวิชาดังตอไปนี้
13.3.1 วิชาบังคับ
หลักสูตรแผน ก.
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับรวม 7 วิชา (21 หนวยกิต) ไดแก ฝป631 ฝป632 ฝป641 ฝป651 ฝป652
ฝป661 และ ฝป781
หลักสูตรแผน ข.
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับรวม 9 วิชา (30 หนวยกิต) ไดแก ฝป631 ฝป632 ฝป641 ฝป651 ฝป652
ฝป661 ฝป781 ฝป790 และ ฝป791
รหัส
ฝป631
ฝป632
ฝป641
ฝป651
ฝป652
ฝป661
ฝป781
ฝป790
ฝป791

รายวิชา
การวิเคราะหขอเขียนภาษาฝรั่งเศส
ศิลปะการเขียนภาษาไทยสําหรับนักแปล
ทฤษฏีและหลักวิธีการแปล
การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 1
การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 2
การแปลฝรั่งเศส-ไทยเฉพาะดานเบื้องตน
การวิเคราะหการแปล
การฝกภาคปฎิบัติ
งานแปลเฉพาะบุคคล

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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 (0-6-6)
6 (0-12-12)

13.3.2 วิชาเลือก
หลักสูตรแผน ก.
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิช า จากหมวดทักษะพิเ ศษในการแปล และ ตองเลือกอีก 2 วิช า
จากหมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน
หลักสูตรแผน ข.
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา จากหมวดทักษะพิเศษในการแปล และตองเลือกอีก 3 วิชา จาก
หมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน

หมวดทักษะพิเศษในการแปล
รหัส
ฝป675
ฝป676
ฝป677
ฝป678

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย
3 (3-0-6)
การแปลลามฝรั่งเศส-ไทยภายหลังผูพูด
3 (3-0-6)
การแปลไทย-ฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
การแปลอังกฤษ (ภาษาที่ 3)-ไทย
3 (3-0-6)

หมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน
ฝป765
การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฝป766
การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ฝป767
การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานเศรษฐกิจและธุรกิจ
ฝป768
การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานศาสตรคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.3.3 วิทยานิพนธ
รหัส
ฝป800

รายวิชา
วิทยานิพนธ

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

จํานวนหนวยกิต
12

แผนการศึกษา
แผน ก.

รหัส
ฝป631
ฝป632
ฝป641
ฝป651

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
การวิเคราะหขอเขียนภาษาฝรั่งเศส
ศิลปะการเขียนภาษาไทยสําหรับนักแปล
ทฤษฏีและหลักวิธีการแปล
การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 1

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ฝป652
ฝป661

รายวิชา
การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 2
การแปลฝรั่งเศส-ไทยเฉพาะดานเบื้องตน
วิชาเลือกจากหมวดทักษะพิเศษในการแปล

จํานวนหนวยกิต
3
3
6

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ฝป781
ฝป800

รายวิชา
การวิเคราะหการแปล
วิชาเลือกจากหมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
3
6
3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ฝป800

รายวิชา
วิทยานิพนธ
(ตอจากภาคการศึกษาที่ 1)

จํานวนหนวยกิต
9

แผน ข.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ฝป631
ฝป632
ฝป641
ฝป651

รายวิชา
การวิเคราะหขอเขียนภาษาฝรั่งเศส
ศิลปะการเขียนภาษาไทยสําหรับนักแปล
ทฤษฏีและหลักวิธีการแปล
การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 1

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ฝป652
ฝป661

รายวิชา
การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 2
การแปลฝรั่งเศส-ไทยเฉพาะดานเบื้องตน
วิชาเลือกจากหมวดทักษะพิเศษในการแปล

จํานวนหนวยกิต
3
3
6

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ฝป781

รายวิชา
การวิเคราะหการแปล
วิชาเลือกจากหมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน

จํานวนหนวยกิต
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ฝป790
ฝป791

รายวิชา
สอบประมวลวิชา
การฝกภาคปฎิบัติ
งานแปลเฉพาะบุคคล

จํานวนหนวยกิต
3
6

คําอธิบายรายวิชา
ก. วิชาบังคับ
ฝป631
FT631

การวิเคราะหขอเขียนภาษาฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Analysis of French Texts
ฝกการอานขอเขียนภาษาฝรั่งเศสประเภทตาง ๆ โดยมุงวิเคราะหกระบวนความคิดที่สื่อในขอเขียนนั้น ๆ ไดแก
การลําดับประเด็น ประเด็นหลัก ประเด็นรอง การเชื่อมโยงความคิด ความหมายแฝง ตลอดจนวิเคราะหลีลาการเขียน ฝกสรุป
ประเด็นสําคัญของขอเขียน และ เขียนยอความเปนภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้เพื่อเตรียมทักษะในการทําความเขาใจตนฉบับภาษา
ฝรั่งเศสที่จะแปลตอไป

ฝป632
FT632

ศิลปะการเขียนภาษาไทยสําหรับนักแปล
3 หนวยกิต
Art of Thai Writing for Translators
ฝกการเขียนถายทอดความคิดของตนเองและของผูอื่นเปนภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ เชน ยอความ อธิบายความ
เรียงความ บทความ โดยมุงใหสื่อสารความคิดยางมีประสิทธิภาพเปนสําคัญ ศึกษากลวิธีการเลือกใชคํา สํานวน และรูปประโยค
การจัดลําดับและเชื่อมโยงความคิด การขยายความในแตละประเด็น และการใชภาษาในลีลาตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อเตรียมทักษะใน
การเขียนบทแปลเปนภาษาไทย
ฝป641
FT641

ทฤษฎีและหลักวิธีการแปล
3 หนวยกิต
Theory and Methodology of Translation
ศึกษากระบวนการแปลทั้งในดานทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ วิเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของกับการแปล อันไดแก ภาษา
และเนื้อหา ขั้นตอนตาง ๆ ของการแปล อันไดแก การทําความเขาใจตนฉบับ การผละออกจากภาษาตนฉบับ การถายทอด
ความหมายออกมาเปนภาษาใหม และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและลีลาการเขียน ฝกปฏิบัติโดยทดลองแปล
ขอเขียนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจวิธีการแปลที่ถูกตอง
ฝป651
FT651

การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 1
3 หนวยกิต
General French-Thai Translation 1
ฝกทักษะการแปลขอเขียนที่มีเนื้อหาสาระทั่วไปจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย โดยเนนวิธีการกําหนดหนวยแปล
การทําความเขาใจหนวยแปล การผละออกจากภาษาตนฉบับ การถายทอดความหมายอยางเที่ยงตรงครบถวน การรักษาลีลา
การเขียนในตนฉบับ และการใชภาษาไทยอยางเปนธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

ฝป652
FT652

การแปลฝรั่งเศส-ไทยทั่วไป 2
3 หนวยกิต
General French-Thai Translation 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป651
ฝกทักษะการแปลขอเขียนที่มีเนื้อหาสาระทั่วไปจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นโดยเพิ่มการวิเคราะห
และแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีระบบ และการแปลภายใตเงื่อนไขพิเศษที่อาจพบไดในการประกอบวิชาชีพ เชน การแปลแบบ
รักษาปริมาณภาษาในตนฉบับ การแปลแบบถายทอดภาษาและการแปลแบบเรียบเรียงเปนตน
ฝป661
FT661

การแปลฝรั่งเศส-ไทยเฉพาะดานเบื้องตน
3 หนวยกิต
Introduction to Specialized French-Thai Translation
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป641
ฝกทักษะการแปลขอเขียนที่มีเนื้อหาสาระเฉพาะดาน ไดแก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย โดยนอกจากจะใชหลักปฏิบัติเดียวกันกับการแปลทั่วไปแลว ยังเนนความสําคัญ
ของการคนควาขอมูลเฉพาะดาน และ แนวการใชภาษาตามความนิยมของแตละดานอีกดวย
ฝป781
FT781

การวิเคราะหการแปล
3 หนวยกิต
Translation Analysis
ศึ ก ษาและฝ ก ฝนวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ขั้ น ตอนที่ ใ ช ใ นการปริ ว รรตต น ฉบั บ ออกมาเป น บทแปล ได แ ก วิ เ คราะห
ลักษณะเฉพาะของตนฉบับที่มีผลตอการแปล การคนควาหาความรูเสริม การใชเทคนิคการประพันธในงานวรรณกรรม การใช
ภาษาเทคนิคในงานเขียนเฉพาะดาน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการแปล รวมทั้งหาวิธีการแกไข
ปญหาดังกลาว และฝกเรียบเรียงผลการวิเคราะหออกมานําเสนอในรูปของรายงาน
ฝป790
FT790

การฝกภาคปฏิบัติ
3 หนวยกิต
Translation Training
ฝกทํางานแปลในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน ในองคกรหรือโครงการที่มีกิจกรรมการแปลเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงาน ฯลฯ โดยมีระยะเวลาไมต่ํากวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหในหนึ่งภาคการศึกษา (หรือรวมแลวไมต่ํากวา 96 ชั่วโมง ตลอด
ภาคการศึกษา) ทั้งนี้จะตองนําใบรับรองจากหนวยงานดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และตองเสนอรายงาน
เชิงวิเคราะหเมื่อเสร็จสิ้นการฝกภาคปฏิบัติ
ฝป791
FT791

งานแปลเฉพาะบุคคล
6 หนวยกิต
Individual Translation Project
แปลขอเขียนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย (หรือจากภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศสเปนกรณีพิเศษ) และเสนอผลงาน
แปลที่เทียบเทาสารนิพนธ โดยตนฉบับอาจเปนหนังสือทั่วไป ตําราวิชาการ งานวรรณกรรม รวมบทความในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือขอเขียนในลักษณะอื่นที่มีเอกภาพในตัวเองเทาเทียมกับที่กลาวมาขางตน

ข. วิชาเลือก
1. หมวดทักษะพิเศษในการแปล
ฝป675 การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส-ไทย
3 หนวยกิต
FT675 French-Thai Literary Translation
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป641 หรือ ฝป651
ฝกทักษะการแปลงานวรรณกรรมประเภทตาง ๆ (เชน เรื่องสั้น กวีนิพนธ บทละคร) จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย
โดยเนนการวิเคราะหความคิดของผูแตง กลวิธีการประพันธ และลีลาการเขียนในตนฉบับ และยังเนนการใชภาษาไทยอยางมี
วรรณศิลป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถรักษาเนื้อหาและอรรถรสของวรรณกรรมตนฉบับไวในบทแปลอยางสมบูรณที่สุด
ฝป676
FT676

การแปลลามฝรั่งเศส-ไทยภายหลังผูพูด
3 หนวยกิต
Consecutive French-Thai Interpretation
วิชาบังคับกอน : ฝป641 หรือ ฝป651
ฝกทักษะการแปลคําพูดจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย โดยแปลทีละประเด็นที่ผูพูดกลาวจบเปนชวง ๆ ไป ทั้งนี้จะ
เนนการจับกระบวนความคิดในแตละประเด็น การเขียนแผนผังและจําเนื้อหา การจดบันทึกรายละเอียดปลีกยอย (ไดแก ตัวเลข
ชื่อเฉพาะ ศัพทเทคนิค)
การถายทอดเนื้อหาและลีลาภาษาอยางถูกตองครบถวน การใชน้ําเสียง จังหวะ และการสังเกต
ปฏิกิริยาของผูฟง รวมทั้งการเตรียมตัวกอนปฏิบัติหนาที่
ฝป677
FT677

การแปลไทย-ฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Thai-French Translation
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป641 หรือ ฝป651
ศึกษากระบวนการเฉพาะสําหรับการแปลขอเขียนจากภาษาแม (ภาษาไทย) เปนภาษาตางประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
โดยวิธีรวมงานกับเจาของภาษา ฝกปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การอธิบายเนื้อหา และลีลาการเขียนในตนฉบับใหผูรวม
แปลชาวฝรั่งเศสเขาใจอยางแจมแจง การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและลีลาในคําแปลที่ผูรวมแปลเสนอ การแกปญหา
ที่เกิดขึ้น และ การขัดเกลาในขั้นสุดทายรวมกัน

ฝป678
FT678

การแปลอังกฤษ (ภาษาที่สาม) - ไทย
3 หนวยกิต
English (third language) - Thai Translation
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป641 หรือ ฝป651
ฝกทักษะการแปลขอเขียนที่มีเนื้อหาสาระทั่วไปจากภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สามเปนภาษาไทย โดยเนนวิธีการ
กําหนดหนวยแปล การทําความเขาใจหนวยแปล การผละออกจากภาษาตนฉบับ การถายทอดความหมายอยางเที่ยงตรงครบถวน
การรักษาลีลาการเขียนในตนฉบับ และการใชภาษาไทยอยางธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ

2. หมวดทักษะการแปลเฉพาะดาน
ฝป765 การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หนวยกิต
FT765 French-Thai Translation in Science and Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป651 หรือ ฝป661
ฝกทักษะการแปลขอเขียนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เชน วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิศวกรรมศาสตร การแพทย) ที่มีเนื้อหาสาระคอนขางลึกซึ้ง จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย โดยเนนความสําคัญของการหา
แหลงขอมูล การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และการจัดทําคลังศัพทเฉพาะดานเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป

ฝป766
FT766

การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
French-Thai Translation in Social Sciences and Humanities
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป651 หรือ ฝป661
ฝกทักษะการแปลขอเขียนทางดานสังคมศาสตร (เชน กฎหมาย รัฐศาสตร สังคมวิทยา) และทางดานมนุษยศาสตร
(เชน ปรัชญา ประวัติศาสตร ศิลปะ) ทีมีเนื้อหาสาระคอนขางลึกซึ้ง จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย โดยเนนความสําคัญของ
การหาแหลงขอมูล การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และการจัดทําคลังศัพทเฉพาะดานเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป
ฝป767
FT767

การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานเศรษฐกิจและธุรกิจ
3 หนวยกิต
French-Thai Translation in Economics and Business
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป651 หรือ ฝป661
ฝกทักษะการแปลขอเขียนทางดานเศรษฐกิจและธุรกิจ (เชน การเงิน การธนาคาร การตลาด การนําเขาและสงออก)
ที่มีเ นื้ อ หาสาระค อนขางลึกซึ้ง จากภาษาฝรั่ง เศสเปนภาษาไทย โดยเนนความสําคัญ ของการหาแหล งขอมู ล การปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และการจัดทําคลังศัพทเฉพาะดานเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป
3 หนวยกิต
การแปลฝรั่งเศส-ไทยดานศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
French-Thai Translation in Computer Science and Information Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได ฝป651 หรือ ฝป661
ฝกการแปลขอเขียนดานศาสตรคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาสาระคอนขางลึกซึ้งจากภาษา
ฝรั่งเศสเปนภาษาไทย โดยเนนความสําคัญของการหาแหลงขอมูล การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และการจัดทําคลังศัพทเฉพาะดาน
เพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป

ฝป768
FT768

ค. วิทยานิพนธ
ฝป800
FT800

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
ศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของกับการแปลจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย (หรือกลับกัน) ไดแก วิเคราะห
พัฒนาการ ความตองการใช และอิทธิพลของการแปลดังกลาวในประเทศไทย หรือ วิเคราะหกลวิธีการแปล ปญหาและวิธีแกไข
ในดานเนื้อหา วัฒนธรรม ภาษา วาทศาสตร ฯลฯ จากเอกสารแปล หรือหนังสือแปลที่คัดเลือกมา (หรือที่นักศึกษาดําเนินการ
แปลเองเพื่อใชประกอบเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ)

