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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฝรั่งเศสศึกษา
Master of Arts Program in French Studies
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ฝรั่งเศสศึกษา)
Master of Arts (French Studies)
ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา)
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
- มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ ศิลปวัฒนธรรมดานตาง ๆ
ของประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนความสัมพันธกับประเทศอื่น ๆ
- สามารถทําการคนควาวิจัยทางดานฝรั่งเศสศึกษาและเผยแพรผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเปน
ประโยชนแกสวนรวม
- มีความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศสไดเปนอยางดี
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมีความรูภาษาฝรั่งเศสอยูในเกณฑดี
6.2 เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 8 แห ง ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบคัดเลือกโดยจะสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณ การสมัครสอบและการสอบคัดเลือกใหเปนตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค
8.2 ผูสําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ฝรั่งเศสศึกษา) จะตองสอบไดรายวิชาตาง ๆ ไมนอยกวา
42 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ 15 หนวยกิต วิชาเลือก 15 หนวยกิต และวิทยานิพนธอีก 12 หนวยกิต
8.3 การดําเนินการในการทําและสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตาม “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541” และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535
8.4 นักศึกษาตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาฝรั่งเศส
8.5 นักศึกษาตองสอบภาษาตางประเทศใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ
8.6 การวัดผลการสอบวิทยานิพนธใหใชคาระดับ S (ใชได) และคาระดับ U (ใชไมได)
8.7 นักศึกษานอกหลักสูตรฯ จะสามารถลงทะเบียนเรียนลักษณะวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรฯ นี้ไดเมื่อไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโทของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวั ด ผลการศึ ก ษาในการสอบรายวิ ช าแบ ง เปน 9 ระดั บ มี ชื่ อ และคา ระดั บ ต อ หนึ่ ง
หนวยกิตดังตอไปนี้
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 จึงจะนับวาสอบไดและนับหนวยกิตใหใน
กรณีที่นักศึกษาสอบผานวิชาบังคับไดระดับต่ํากวา B นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับนั้น ๆ ซ้ําไดอีก โดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะพิจารณาอนุมัตเิ ปนกรณีไป
11.1.3 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร และ ไดปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะและ

มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5

ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธเมื่อผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. ประมาณการคาใชจาย
คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คน เฉลี่ยประมาณปละ 20,000 บาท
13. โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
13.2 โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

42 หนวยกิต

15
15
12
42

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

13.3 ขอกําหนดของหลักสูตร
13.3.1 วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 15 หนวยกิต
13.3.2 วิชาเลือก นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกได 15 หนวยกิต โดยตองศึกษาวิชาเลือกในหมวด
เดียวกันอยางนอย 9 หนวยกิต ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนวิชาระดับ 700 อยางนอย 3 หนวยกิต
13.3.3 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
13.3.4 รายวิชา
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบดวย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
0-4 หมายถึง วิชาบังคับ
5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ แสดงประเภทของลักษณะวิชา
0 หมายถึง การคนควาวิจัยหรือการศึกษาดวยตนเอง
1 หมายถึง ทั่วไปหรือรวมหมวดวิชาตาง ๆ
2-3 หมายถึง หมวดภาษา และ ภาษาศาสตร
4-5 หมายถึง หมวดสังคมศาสตร
6-7 หมายถึง หมวดศิลปะและวัฒนธรรม
8-9 หมายถึง หมวดวรรณคดี
เลขหลักรอย
6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง
8 หมายถึง วิทยานิพนธ

หลักสูตรนี้มีรายวิชาดังตอไปนี้
13.3.5 วิชาบังคับ
รหัส
ฝศ 611
ฝศ 612
ฝศ 613
ฝศ 621
ฝศ 622

รายวิชา
วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปจจุบัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตรระดับสูง
ภาษาฝรั่งเศสดานมนุษยศาสตรระดับสูง

13.3.6 วิชาเลือก
จัดแบงเปน 4 หมวดวิชา
รหัส
รายวิชา
หมวดภาษาศาสตร
ฝศ 635
ทฤษฎีหลักในภาษาศาสตรฝรั่งเศส
ฝศ 735
การศึกษารูปคําและประโยคภาษาฝรั่งเศส
ฝศ 736
การวิเคราะหขอความในภาษาฝรั่งเศส
ฝศ 737
การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศส-ไทย
ฝศ 738
สัมมนาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3

หมวดสังคมศาสตร
ฝศ 645
ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส
ฝศ 646
ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
ฝศ 647
อุดมการณทางการเมืองของฝรั่งเศส
ฝศ 745
สัมมนาความสัมพันธฝรั่งเศส-ไทย
ฝศ 746
สัมมนาเศรษฐกิจฝรั่งเศส
ฝศ 755
สัมมนาอารยธรรมฝรั่งเศสระบอบเกา
ฝศ 756
สัมมนาอารยธรรมฝรั่งเศสสมัยใหม

3
3
3
3
3
3
3

หมวดศิลปะและวัฒนธรรม
ฝศ 675
ศิลปะในสังคมฝรั่งเศส
ฝศ 676
ประวัติศิลปะฝรั่งเศส
ฝศ 766
การวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
ฝศ 775
หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส

3
3
3
3

หมวดวรรณคดี
ฝศ 685
วรรณคดีวิจารณในฝรั่งเศส
ฝศ 785
สัมมนารอยแกวและนวนิยายฝรั่งเศส

3
3

ฝศ 786
ฝศ 787
ฝศ 795
ฝศ 796

สัมมนากวีนิพนธฝรั่งเศส
สัมมนาบทละครฝรั่งเศส
หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับวรรณคดีฝรั่งเศส
วรรณคดีเปรียบเทียบฝรั่งเศส-ไทย
13.3.7

รหัส
ฝศ 800

3
3
3
3

วิทยานิพนธ
รายวิชา

วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
12

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
ฝศ 611
ฝศ 621

รายวิชา
วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตรระดับสูง
วิชาเลือก

จํานวนหนวยกิต
3
3

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
ฝศ 612
ฝศ 622

รายวิชา
สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปจจุบัน
ภาษาฝรั่งเศสดานมนุษยศาสตรระดับสูง
วิชาเลือก

จํานวนหนวยกิต
3
3
3-6

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
ฝศ 613

รหัส
ฝศ 800

รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเลือก

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิตทั้งสิ้น

จํานวนหนวยกิต
3
6-9

จํานวนหนวยกิต
12
42

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ฝศ611
วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FS611
Social and Cultural Evolution of France
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวโนมของสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยวิเคราะหความเปนมาจากขอมูลทาง
ประวัติศาสตร ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางปรากฏการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญา ศิลปะ วรรณกรรม และ
ผลงานทางวิทยาการดานอื่น ๆ ของฝรั่งเศส
ฝศ612
FS612

สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปจจุบัน
3 หนวยกิต
Contemporary French Society and Culture
ศึ ก ษาสถานการณ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนผลงานทางวั ฒ นธรรม ปรั ช ญา ศิ ล ปะ
วรรณกรรมและวิทยาการดานตาง ๆ จากขาวสารที่เปนเหตุการณปจจุบันในหนังสือพิมพรายวัน นิตยสารรายสัปดาห เอกสาร
ตาง ๆ หรือจากสื่ออื่น ๆ โดยเนนการคนควา การวิเคราะห และ การอภิปรายรวมกัน
ฝศ613
FS613

ระเบียบวิธีวิจัย
3 หนวยกิต
Research Methodology
ศึกษากระบวนการตาง ๆ ในการทํางานวิจัย (ไดแ ก การกําหนดหัวขอเรื่อง การตั้งสมมติฐาน วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการจัดระเบียบ ผลที่ไดรับ การทําแผนรายงานการวิจัย รวมทั้งรายละเอียดรูปแบบของการ
นําเสนอสารนิพนธ และวิทยานิพนธ) และฝกฝนทักษะการเขียนเชิงวิจัย เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยไดอยางถูกตอง
ฝศ621
FS621

ภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตรระดับสูง
3 หนวยกิต
Advanced French for Social Sciences
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตร เชน รัฐศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา ฯลฯ โดยสราง
เสริมทักษะความเขาใจ และฝกทักษะการใชภาษาจากการอานเอกสารที่คัดจากแหลงตางๆ การอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเอกสาร
ตลอดจนการเขียนรายงานเพื่อทดสอบความเขาใจและใหรูจักวิธีการวิพากษวิจารณเอกสารนั้น
ภาษาฝรั่งเศสดานมนุษยศาสตรระดับสูง
3 หนวยกิต
Advanced French for Humanities
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสดานมนุษยศาสตร ไดแก วัฒนธรรม ปรัชญา ศิลปะ วรรณกรรม และความรูทั่วไปดาน
อื่นๆโดยสรางเสริมทักษะความเขาใจและฝกทักษะการใชภาษาจากการอานเอกสารที่คัดจากแหลงตาง ๆ การอภิปรายเกี่ยวกับเนี้อ
เรื่องในเอกสาร ตลอดจนการเขียนรายงานเพื่อทดสอบความเขาใจและใหรูจักวิธีการวิพากษวิจารณเอกสารนั้น

ฝศ622
FS622

วิชาเลือก
ฝศ635
ทฤษฎีหลักในภาษาศาสตรฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
FS635
Major Theories in French Linguistics
ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ความเป น มา ขอบเขตของการนํ า ไปใช แ ละข อ จํ า กั ด ของทฤษฎี สํ า คั ญ ๆ ในวิ ช า
ภาษาศาสตรทั่วไป ที่นํามาใชในภาษาศาสตรฝรั่งเศส ไดแก ทฤษฎีภาษาศาสตรของกลุมโครงสราง กลุมวิเคราะหบทบาทและ
หนาที่ทางภาษา กลุมปริวรรต และกลุมปฏิบัตินิยม ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของทฤษฎีภาษาศาสตรของกลุมตาง ๆ
เหลานี้
ฝศ645
FS645

ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
French Political System
ศึกษาระบบการปกครองและระบบพรรคการเมืองของฝรั่งเศส ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญปจจุบัน ทั้งที่
เกี่ยวกับอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจระบบการเมืองการปกครองของ
ฝรั่งเศสในปจจุบัน
ฝศ646
FS646

ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
3 หนวยกิต
France and the International Community
ศึกษาและวิเคราะหบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสในกลุมประเทศตาง ๆ
และองคการระหวางประเทศที่มีความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมในปจจุบัน
ฝศ647
FS647

อุดมการณทางการเมืองของฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
French Political Ideologies
ศึกษาเกี่ยวกับอุดมการณทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต
การปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงปจจุบัน โดยทําความเขาใจกับแนวความคิดพื้นฐาน และรูปแบบทางการเมืองที่หลากหลาย ตลอดจน
ความขัดแยงตาง ๆที่มีขึ้น โดยเนนอุดมการณที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณทางการเมืองในฝรั่งเศสปจจุบัน

ฝศ675
FS675

ศิลปะในสังคมฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Arts in French Society
ศึกษาปฏิสัมพันธของศิลปะกับทัศนคติ ชีวิตความเปนอยูและสังคมของชาวฝรั่งเศส ตลอดจนวิเคราะหนโยบาย
ของรัฐในการอนุรักษและสงเสริมศิลปกรรม เพื่อใหเห็นความสําคัญของบริบททางสังคมของศิลปะ
3 หนวยกิต
ประวัติศิลปะฝรั่งเศส
History of French Arts
ศึกษาประวัติความเปนมาของศิลปะแตละยุคสมัยเพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการของศิลปะในดานรูปแบบ
เนื้อหา และเทคนิคตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นแนวความคิดสรางสรรคในผลงานของศิลปนฝรั่งเศสกลุมตาง ๆ

ฝศ676
FS676

ฝศ685
FS685

วรรณคดีวิจารณในฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Literary Criticism in France
ศึกษาแนวการวิเคราะหวรรณคดีแบบตาง ๆ ซึ่งปรากฏในผลงานของนักวิจารณวรรณคดีคนสําคัญๆ ของโลก
ตะวันตก และ เปนที่รูจักแพรหลายในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย างยิ่งแนวการวิ เคราะหว รรณคดี ที่ไ ดพั ฒนาไปอยาง
กวางขวางในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส
การศึกษารูปคําและประโยคภาษาฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
French Morphosyntax
ศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชคําในรูปแบบตาง ๆ และโครงสรางประโยคแบบตาง ๆ ในภาษาฝรั่งเศสตามหลัก
ทฤษฎีภาษาศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดทักษะในการวิเคราะหรูปคําและประโยคอยางละเอียดและถูกตอง

ฝศ735
FS735

ฝศ736
FS736

การวิเคราะหขอความในภาษาฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Discourse Analysis in French
ศึกษาวิเคราะหขอความ ตั้งแตลักษณะการใชภาษาในขอความ โครงสรางของขอความ จนถึงความหมายที่
ขอความนั้นสื่อ โดยใชหลักทฤษฎีภาษาศาสตรแนวตาง ๆ
ฝศ737
FS737

การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศส-ไทย
3 หนวยกิต
Contrastive Analysis (French-Thai)
วิเคราะหเปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย ตั้งแตระดับเสียง รูปคํา จนถึงโครงสรางประโยค
และเลือกเอาประเด็นที่สําคัญมาศึกษาอยางละเอียด โดยใชหลักทฤษฎีภาษาศาสตร เพื่อใหเขาใจถึงความคลายคลึงและความ
แตกตางระหวางภาษาทั้งสอง
ฝศ738
FS738

สัมมนาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
3 หนวยกิต
Seminar in Teaching French as a Foreign Language
ศึกษาทฤษฎีหลักการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนใน
ประเทศไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
ประเทศไทย

สัมมนาความสัมพันธฝรั่งเศส-ไทย
3 หนวยกิต
Seminar in French-Thai Relationship
ศึกษาวิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับฝรั่งเศส ตั้งแตเริ่มตนถึงปจจุบัน ในดาน
การทูต การคา และการถายทอดศิลปะวิทยาการ โดยเนนการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายรวมกัน

ฝศ745
FS745

ฝศ746
FS746

สัมมนาเศรษฐกิจฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Seminar in French Economy
ศึกษาประเด็นที่นาสนใจในเศรษฐกิจฝรั่งเศส เชน แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ระบบการผลิต
แนวโนมการบริโภค ปฏิสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการเมืองและสังคม โดยเนนการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายรวมกัน

ฝศ755
FS755

สัมมนาอารยธรรมฝรั่งเศสระบอบเกา
3 หนวยกิต
Seminar in French Civilization under the “Ancien Régime”
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในอารยธรรมฝรั่งเศสระบอบเกา (กอนการปฏิวัติฝรั่งเศส) เชน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ความนึกคิด และผลงานสรางสรรคตาง ๆ โดยเนนการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายรวมกัน
ฝศ756
FS756

สัมมนาอารยธรรมฝรั่งเศสสมัยใหม
3 หนวยกิต
Seminar in Modern French Civilization
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในอารยธรรมฝรั่งเศสสมัยใหม (หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสถึงปจจุบัน) เชน การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ความนึกคิด และผลงานสรางสรรคตาง ๆ โดยเนนการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายรวมกัน
ฝศ766
FS766

การวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
3 หนวยกิต
Comparative Analysis on French-Thai Culture
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและแนวความคิดพื้นฐานทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสกับไทย โดยนําเอาวิธีการทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยามาใชวิเคราะหสถาบันครอบครัว ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมการเมือง ฯลฯ เพื่อใหเขาใจถึงความ
คลายคลึง และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
ฝศ775
FS775

หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Special Topics on French Arts
ศึกษาวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับศิลปะฝรั่งเศส เพื่อใหเกิดความเขาใจในศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
ความสัมพันธระหวางศิลปะกับวิชาการแขนงอื่น ๆ ทั้งนี้ผูสอนจะกําหนดหัวขอที่จะศึกษาในแตละภาค

ฝศ785
FS785

สัมมนารอยแกวและนวนิยายฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Seminar in French Prose and Novel
วิชาบังคับกอน : ฝศ. 685
ศึกษาวิเคราะหงานเขียนรอยแกวและนวนิยายฝรั่งเศส เพื่อใหเขาใจลักษณะเฉพาะของการสรางสรรคผลงาน
ประพันธรอยแกวฝรั่งเศสในสมัยใดสมัยหนึ่ง รวมทั้งความคิดและแนวการเขียน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูแตงอยางลึกซึ้ง
โดยเนนการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายรวมกัน

ฝศ786
FS786

สัมมนากวีนิพนธฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Seminar in French Poetry
วิชาบังคับกอน : ฝศ. 685
ศึกษาวิเคราะหกวีนิพนธฝรั่งเศส เพื่อใหเขาใจลักษณะเฉพาะของการสรางสรรคกวีนิพนธฝรั่งเศสในสมัยใดสมัย
หนึ่ง รวมทั้งความคิด การใชภาษาและลีลาการประพันธ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูแตงอยางลึกซึ้งโดยเนนการวิเคราะห
ขอมูลและอภิปรายรวมกัน

ฝศ787
FS787

สัมมนาบทละครฝรั่งเศส
3 หนวยกิต
Seminar in French Drama
วิชาบังคับกอน : ฝศ. 685
ศึกษาวิเคราะหบทละคร และศิลปะการละครฝรั่งเศสเพื่อใหเขาใจลักษณะเฉพาะของการสรางสรรค ผลงาน
ละครฝรั่งเศสในสมัยใดสมัยหนึ่ง รวมทั้งความคิดและแนวการประพันธ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูแตง อยางลึกซึ้ง โดย
เนนการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายรวมกัน
3 หนวยกิต
หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับวรรณคดีฝรั่งเศส
Special Topics on French Literature
วิชาบังคับกอน : ฝศ. 685
ศึกษาวิเคราะหวรรณคดีฝรั่งเศสในแงมุมใดแงมุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน แนวเรื่องสําคัญของวรรณกรรมเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง แนวการเขียนของกลุมนักเขียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ลักษณะของตัวละคร ฯลฯ ทั้งนี้ ผูสอนจะกําหนด หัวขอที่จะศึกษา
ในแตละภาค

ฝศ795
FS795

ฝศ796
FS796

วรรณคดีเปรียบเทียบฝรั่งเศส-ไทย
3 หนวยกิต
Comparative Analysis of French-Thai Literature
วิชาบังคับกอน : ฝศ. 685
ศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการทางวรรณกรรมหรือผลงานวรรณกรรม หรือความเคลื่อนไหวในการ
สรางสรรควรรณกรรมระหวางวรรณคดีฝรั่งเศสและไทย เพื่อใหเห็นถึงความคลายคลึง ความแตกตางหรืออิทธิพลที่มีตอกัน

วิทยานิพนธ
ฝศ800 วิทยานิพนธ
FS800 Thesis
วิทยานิพนธเปนภาษาฝรั่งเศส

12 หนวยกิต

