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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา เป็ นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เกี่ ยวกับประเทศ
ฝรั่ ง เศสตามหัว ข้อที่ ตรงกับ ความสนใจ ความถนัด และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสังคม เมื่ อ สํา เร็ จ
การศึกษาแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้และทักษะการเรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สายงานที่ตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั ชาวฝรั่งเศสและประชาคมโลกที่พดู ภาษาฝรั่งเศส
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับ ภาษา วรรณคดี การปกครองเศรษฐกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทําการค้นคว้าวิจยั ทางด้านฝรั่งเศสศึกษา และเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์แก่สงั คม
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้เป็ นอย่างดี
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทํางานในสายงานที่ตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั ชาวฝรั่งเศสและ
ประชาคมโลกที่พดู ภาษาฝรั่งเศส

5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
2) มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสอยูใ่ นเกณฑ์ดี
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1 ) ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น แ ล ะ ก า ร ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2
ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะศิลปศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 8
สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจพิจารณาให้มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนได้
9. ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

การค้ นคว้ าอิสระ ( แผน ข )
1) นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต และ
ต้องทําการค้นคว้าอิสระ ซึ่งถือว่ามีค่า 6 หน่วยกิต จึงจะนับว่าครบหลักสูตร
2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา ฝศ.701 การค้นคว้าอิสระ 1 และ ฝศ.702 การค้นคว้าอิสระ 2 ได้เมื่อศึกษา
ลักษณะวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมีค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) การเสนอขอทําการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องขอทําการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งเสนอหัวข้อ
และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อประธานโครงการปริ ญญาโท โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้นคว้าอิสระ ก่อนถึงวันสิ้ นภาคของการจดทะเบียนเรี ยนวิชา ฝศ.701 การค้นคว้าอิสระ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
จากนั้นประธานโครงการฯ จะนําเสนอต่อคณะกรรมการโครงการปริ ญญาโท เพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณา
แล้ว นักศึกษาจะต้องลงมือเขียนโดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์
โดยนักศึกษาต้องเขียนการค้นคว้าอิสระเป็ นภาษาฝรั่งเศส
4) การขอสอบการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษายื่นคําร้ องต่อประธานโครงการปริ ญญาโทสาขาวิชา
ฝรั่งเศสศึกษา พร้อมทั้งสําเนาการค้นคว้าอิสระ จํานวน 3 ฉบับ ก่อนถึงวันสิ้ นภาคของการจดทะเบียนเรี ยนวิชา
ฝศ.702 การค้นคว้าอิสระ 2 ไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ จะต้องทําอย่างน้อย 60 วัน ก่อนหมดสภาพการเป็ น
นักศึกษา
ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณบดีจะแต่งตั้งกรรมการสอบมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่ งในจํานวนนี้
จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระเป็ นกรรมการสอบอย่างน้อย 1 คน และการสอบการค้นคว้าอิสระที่จะ
ได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
5) การพิมพ์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้ใช้รูปแบบตามหนังสื อ คู่มือการพิมพ์วิทยานิ พนธ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบียนวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษารายวิชาบังคับ 15
หน่ วยกิต วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่ วยกิ ต และต้องทําวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งถือว่ามีค่า 12 หน่ วยกิต มีค่าระดับ S
(ใช้ได้) หรื อ U (ใช้ไม่ได้) โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาฝรั่งเศส
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อคณะกรรมการ
โครงการปริ ญญาโทสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่ งจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
และสอบวิทยานิพนธ์

4) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
6) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การสอบประมวลความรู้
1) นักศึกษามีสิทธิ ที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับผ่านครบ 15 หน่วยกิตแล้ว
และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสําเร็ จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่
ตํ่ากว่า 3.00
2) คณะศิลปศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบแบบข้อเขียน ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง โดย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
3) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู ้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้
ระดับ
B+
B
BC+ C
D
F
A
Aค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
2) การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก
ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3) นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษา
ซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก เว้น
แต่จะเป็ นรายวิชาบังคับซึ่งต้องได้ระดับไม่ต่าํ กว่า B ในแต่ละวิชา
4) การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะ
ไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย

5) การวัดผลการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิต
ที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
6) การวัดผลการสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
7) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปดังนี้
1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วย
กิต
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) ได้ค่าระดับ B ในวิชาบังคับทุกวิชา
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อศึกษาและ
สอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
5) ได้ระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
6) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)โดยการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบ
ให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
7) ได้ระดับ S ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
8) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก)
9) ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด

12. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร 81,800 บาท

13. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

แผน ก แบบ ก 2
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
-42 หน่ วยกิต

แผน ข
15 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
-6 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ฝศ. /FS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง การค้นคว้าวิจยั และศึกษาตนเอง
เลข 1
หมายถึง ทัว่ ไปหรื อรวมหมวดวิชาต่างๆ
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาภาษา
เลข 3-5
หมายถึง หมวดวิชาวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การเรี ยนการสอน
เลข 6-8
หมายถึ ง หมวดวิ ช าสั ง คมศาสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสูงและการค้นคว้าด้วยตนเอง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัส รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝศ. 611
FS 611
ฝศ. 612
FS 612
ฝศ. 613
FS 613
ฝศ. 621
FS 621
ฝศ. 622
FS 622

วิวฒั นาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
Social and Cultural Evolution
สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปัจจุบนั
Contemporary French Society
ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology
ภาษาฝรั่งเศสด้านสังคมศาสตร์ระดับสูง
Advanced French for Social Sciences
ภาษาฝรั่งเศสด้านมนุษยศาสตร์ ระดับสูง
Advanced French for Humanities

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก 15 หน่วยกิต นักศึกษาแผน ข ต้องเลือกศึกษา
วิชาเลือก 21 หน่วยกิต โดยนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาเลือก ในหมวดเดียวกันอย่าง
น้อย 9 หน่วยกิต ซึ่ งในจํานวนนี้ตอ้ งเป็ นวิชาระดับ 700 อย่างน้อย 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
วิชาเลือกจัดแบ่งเป็ น 2 หมวด ดังนี้
1) หมวดวิชาวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝศ. 635 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์
FS 635 Theory in Literary Criticism
ฝศ. 645 ทฤษฎีหลักในภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
FS 645 Major Theories in French Linguistics
ฝศ. 658 ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
FS 658 Theory in Teaching French as a Foreign Language
ฝศ. 735 สัมมนาร้อยแก้วและนวนิยายฝรั่งเศส
FS 735 Seminar in French Prose and Novel
ฝศ. 736 สัมมนากวีนิพนธ์ฝรั่งเศส

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

FS 736 Seminar in French Poetry
ฝศ. 737 สัมมนาบทละครฝรั่งเศส
FS 737 Seminar in French Drama
ฝศ. 738 หัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีฝรั่งเศส
FS 738 Special Topics on French Literature
ฝศ. 745 การศึกษารู ปคําและประโยคภาษาฝรั่งเศส
FS 745 French Morphosyntax
ฝศ. 746 การวิเคราะห์ขอ้ ความในภาษาฝรั่งเศส
FS 746 Discourse Analysis in French
ฝศ. 747 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาษาฝรั่งเศส-ไทย
FS 747 Contrastive Analysis (French-Thai)
ฝศ. 748 หัวข้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
FS 748 Special Topics on French Linguistics
ฝศ. 758 หัวข้อเฉพาะทางการสอนภาษาฝรั่งเศส
FS 758 Special Topics on Teaching French

2) หมวดวิชาสั งคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝศ. 665 ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส
FS 665 French Political System

3 (3-0-9)

รหัสวิชา

หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝศ. 666
FS 666
ฝศ. 675
FS 675
ฝศ. 685
FS 685
ฝศ. 686
FS 686

ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
French and the International community
สัมมนาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
Seminar in French History
ศิลปะในสังคมฝรั่งเศส
Arts in French Society
ประวัติศิลปะฝรั่งเศส
History of French Arts

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

ฝศ. 765
FS 765
ฝศ. 766
FS 766
ฝศ. 767
FS 767
ฝศ. 768
FS 768
ฝศ. 778
FS 778
ฝศ. 785
FS 785
ฝศ. 788
FS 788

อุดมการณ์ทางการเมืองของฝรั่งเศส
French Political Ideologies
สัมมนาเศรษฐกิจฝรั่งเศส
Seminar in French Economy
สัมมนาความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย
Seminar in French-Thai Relationship
หัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์
Special Topics on Social Sciences
หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
Special Topics on French History
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
Comparative Analysis on French-Thai Culture
หัวข้อเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส
Special Topics on French Arts and Culture

การค้ นคว้ าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฝศ. 701 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
ฝศ. 702 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2

วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฝศ. 800 วิทยานิพนธ์
FS 800 Thesis

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
3
3

หน่ วยกิต
12

แผนการศึกษา
การศึกษาแผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ฝศ. 611 วิวฒั นาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 3 หน่วยกิต ฝศ. 612 สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปัจจุบนั
3 หน่วยกิต
ฝศ. 621 ภาษาฝรั่งเศสด้านสังคมศาสตร์ระดับสู ง 3 หน่วยกิต ฝศ. 622 ภาษาฝรั่งเศสด้านมนุษยศาสตร์ระดับสู ง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
3-6 หน่วยกิต วิชาเลือก
3-6 หน่วยกิต
รวม

9-12 หน่วยกิต

รวม

9-12 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ฝศ. 613 ระเบียบวิธีวิจยั
วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2

3 หน่วยกิต
6-9 หน่วยกิต
9-12 หน่วยกิต

ฝศ. 800 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

การศึกษา แผน ข
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ฝศ. 611 วิวฒั นาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 3 หน่วยกิต ฝศ. 612 สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปัจจุบนั
3 หน่วยกิต
ฝศ. 621 ภาษาฝรั่งเศสด้านสังคมศาสตร์ระดับสู ง 3 หน่วยกิต ฝศ. 622 ภาษาฝรั่งเศสด้านมนุษยศาสตร์ระดับสู ง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
3-6 หน่วยกิต วิชาเลือก
3-6 หน่วยกิต
รวม

9-12 หน่วยกิต

รวม

9-12 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ฝศ. 613 ระเบียบวิธีวิจยั
ฝศ. 701 การค้นคว้าอิสระ 1
วิชาเลือก
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6-9 หน่วยกิต
9-12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ฝศ. 702 การค้นคว้าอิสระ 2
วิชาเลือก
รวม

สอบประมวลความรู้ หลังจบภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2

3 หน่วยกิต
6-9 หน่วยกิต
9-12 หน่วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ฝศ. 611 วิวฒ
ั นาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 611 Social and Cultural Evolution
วิวฒั นาการและแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส การวิเคราะห์ความเป็ นมาและข้อมูลทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ตลอดจนปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปรากฏการณ์ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม ปรั ช ญา ศิ ล ปะ
วรรณกรรม และผลงานทางวิทยาการด้านอื่นๆ ของฝรั่งเศส
ฝศ. 612 สั งคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-9)
FS 612 Contemporary French Society
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผลงานทางวัฒนธรรม ปรัชญา ศิลปะ วรรณกรรมและ
วิทยาการด้านต่างๆ จากข่าวสารที่เป็ นเหตุการณ์ปัจจุบนั ในหนังสื อพิมพ์รายวัน นิ ตยสารรายสัปดาห์ เอกสาร
ต่างๆ หรื อจากสื่ ออื่นๆ โดยเน้นการค้นคว้า การวิเคราะห์และการอภิปรายร่ วมกัน
ฝศ. 613 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3 (3-0-9)
FS 613 Research Methodology
กระบวนการต่างๆ ในการทํางานวิจยั การกําหนดหัวข้อเรื่ อง การตั้งสมมติฐาน วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดระเบียบ ผลที่ได้รับ การทําแผนรายงานการวิจยั รายละเอียดรู ปแบบการนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนเชิงวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยั
ฝศ. 621 ภาษาฝรั่งเศสด้ านสั งคมศาสตร์ ระดับสู ง
3 (3-0-9)
FS 621 Advanced French for Social Sciences
ภาษาฝรั่งเศสด้านสังคมศาสตร์ ความเข้าใจการใช้ภาษาจากการอ่านเอกสารที่คดั จากแหล่งต่างๆ การ
วิพากษ์วิจารณ์และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่ องในเอกสาร การเขียนรายงาน
ฝศ. 622 ภาษาฝรั่งเศสด้ านมนุษยศาสตร์ ระดับสู ง
3 (3-0-9)
FS 622 Advanced French for Humanities
ภาษาฝรั่งเศสด้านมนุษยศาสตร์ ความเข้าใจการใช้ภาษาจากการอ่านเอกสารที่คดั จากแหล่งต่างๆ การ
วิพากษ์วิจารณ์และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่ องในเอกสาร การเขียนรายงาน

ฝศ. 635 ทฤษฎีวรรณคดีวจิ ารณ์
3 (3-0-9)
FS 635 Theory in Literary Criticism
ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์วรรณคดีแบบต่างๆ ที่ปรากฏในผลงานของนักวิจารณ์วรรณคดีคน
สําคัญๆ ของโลกตะวันตกและเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในประเทศฝรั่งเศสและประเทศผูพ้ ดู ภาษาฝรั่งเศส
ฝศ. 645 ทฤษฎีหลักในภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 645 Major Theories in French Linguistics
ทฤษฎีหลักในวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปที่นาํ มาใช้ในภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส ได้แก่ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ กลุ่ม
โครงสร้ าง กลุ่มวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ทางภาษา กลุ่มปริ วรรต และกลุ่มปฏิ บตั ินิยม การวิเคราะห์เนื้ อหา
ความเป็ นมา ขอบเขตของการนําไปใช้และข้อจํากัดของแต่ละทฤษฎี
ฝศ. 658 ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่ างประเทศ
3 (3-0-9)
FS 658 Theory in Teaching French as a Foreign Language
ทฤษฎี และวิธีการสอนภาษาฝรั่ งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ข้อดี และข้อจํากัดของทฤษฎี และ
วิธีการสอนแต่ละแบบ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยเน้นที่การพัฒนากระบวนการคิดและทักษะทางภาษา
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางภาษา
ฝศ. 665 ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 665 French Political System
ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสตามที่กาํ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญปั จจุบนั เกี่ยวกับอํานาจนิ ติ
บัญญัติ อํานาจบริ หาร และอํานาจตุลาการ
ฝศ. 666 ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
3 (3-0-9)
FS 666 French and the International community
การวิเคราะห์บทบาททางการเมื อง เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมของประเทศฝรั่ งเศสในกลุ่มประเทศ
ต่างๆ องค์การระหว่างประเทศที่มีความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั
ฝศ. 675 สั มมนาประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 675 Seminar in French History
การวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศส ทั้งก่อนและหลังการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ในด้าน
การเมือง สังคม ความนึกคิด และผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายร่ วมกัน

ฝศ. 685 ศิลปะในสั งคมฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 685 Arts in French Society
ปฏิสมั พันธ์ของศิลปะกับทัศนคติ ชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละสังคมของชาวฝรั่งเศส วิเคราะห์นโยบายของ
รัฐในการอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปกรรม
ฝศ. 686 ประวัติศิลปะฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 686 History of French Arts
ประวัติความเป็ นมาของศิลปะแต่ละยุคสมัย วิวฒั นาการของศิลปะในด้านรู ปแบบ เนื้อหา และเทคนิค
ต่างๆ ซึ่ งแสดงให้เห็นแนวความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของศิลปิ นฝรั่งเศสกลุ่มต่างๆ
ฝศ. 735 สั มมนาร้ อยแก้วและนวนิยายฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 735 Seminar in French Prose and Novel
วิชาบังคับก่ อน : ฝศ. 635
การวิ เ คราะห์ ง านเขี ย นร้ อ ยแก้ว และนวนิ ย ายฝรั่ งเศส ลัก ษณะเฉพาะของการสร้ า งสรรค์ผ ลงาน
ประพันธ์ร้อยแก้วฝรั่งเศสในสมัยใดสมัยหนึ่ง ความคิดและแนวการเขียนซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูแ้ ต่ง โดย
เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายร่ วมกัน
ฝศ. 736 สั มมนากวีนิพนธ์ ฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 736 Seminar in French Poetry
วิชาบังคับก่ อน : ฝศ. 635
การวิเคราะห์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส ลักษณะเฉพาะของการสร้ างสรรค์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศสในสมัยใดสมัย
หนึ่ ง ความคิด การใช้ภาษา และลี ลาการประพันธ์ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูแ้ ต่ง โดยเน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลและอภิปรายร่ วมกัน
ฝศ. 737 สั มมนาบทละครฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 737 Seminar in French Drama
วิชาบังคับก่อน : ฝศ. 635
การวิเคราะห์บทละครและศิลปะการละครฝรั่งเศส ลักษณะเฉพาะของการสร้ างสรรค์ผลงานละคร
ฝรั่ งเศสในสมัยใดสมัยหนึ่ ง ความคิดและแนวการประพันธ์ซ่ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูแ้ ต่ง โดยเน้นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายร่ วมกัน

ฝศ. 738 หัวข้ อเฉพาะทางวรรณคดีฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 738 Special Topics on French Literature
วิชาบังคับก่อน : ฝศ. 635
การวิ เคราะห์ วรรณคดี ฝรั่ งเศสในหัวข้อหรื อแง่ มุมเฉพาะ เช่ น แก่ นเรื่ อง แนวการเขี ยนของกลุ่ ม
นักเขียน ลักษณะของตัวละคร ฯลฯ โดยกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายในแต่ละภาค
ฝศ. 745 การศึกษารู ปคําและประโยคภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 745 French Morphosyntax
การวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้คาํ ในรู ปแบบต่างๆ โครงสร้างประโยคแบบต่างๆในภาษาฝรั่งเศสตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร์
ฝศ. 746 การวิเคราะห์ ข้อความในภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 746 Discourse Analysis in French
การวิ เ คราะห์ ข ้อ ความในภาษาฝรั่ ง เศส ลัก ษณะการใช้ภ าษา โครงสร้ า งของข้อ ความ การสื่ อ
ความหมายของข้อความ โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวต่างๆ

ฝศ. 747 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศส- ไทย
3 (3-0-9)
FS 747 Contrastive Analysis (French-Thai)
การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย ตั้งแต่ระดับเสี ยง รู ปคํา จนถึ งโครงสร้ าง
ประโยคและเลือกศึกษาประเด็นที่สาํ คัญอย่างละเอียด โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์
ฝศ. 748 หัวข้ อเฉพาะทางภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 748 Special Topics on French Linguistics
การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศสในหัวข้อหรื อแง่มุมเฉพาะ โดยกําหนดหัวข้อ
หรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์และอภิปรายในแต่ละภาค
ฝศ. 758 หัวข้ อเฉพาะทางการสอนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 758 Special Topics on Teaching French
การวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย การหาแนวทางปรับปรุ งวิธีการ
และรู ปแบบการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศสในบริ บทของประเทศไทย โดย
กําหนดหัวข้อหรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์และอภิปรายในแต่ละภาค

ฝศ. 765 อุดมการณ์ ทางการเมืองของฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 765 French Political Ideologies
อุดมการณ์ทางการเมืองที่กระทบต่อการกําหนดทิศทางทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่การ
ปฏิวตั ิฝรั่งเศสจนถึงปั จจุบนั แนวความคิดพื้นฐานและรู ปแบบทางการเมืองที่หลากหลาย ตลอดจนความขัดแย้ง
ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเน้นอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศสปัจจุบนั
ฝศ. 766 สั มมนาเศรษฐกิจฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 766 Seminar in French Economy
การวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายประเด็ น ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ ฝรั่ ง เศส แนวความคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบการผลิต แนวโน้มการบริ โภค ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองและสังคม
3 (3-0-9)
ฝศ. 767 สั มมนาความสั มพันธ์ ฝรั่งเศส-ไทย
FS 767 Seminar in French-Thai Relationship
วิวฒ
ั นาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่ งเศสตั้งแต่เริ่ มต้นถึ งปั จจุบนั ในด้านการทูต
การค้า และการถ่ายทอดศิลปวิทยาการ โดยเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายร่ วมกัน
ฝศ. 768 หัวข้ อเฉพาะทางสั งคมศาสตร์
3 (3-0-9)
FS 768 Special Topics on Social Sciences
การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิ ติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา โดย
กําหนดหัวข้อหรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์และอภิปรายในแต่ละภาค
ฝศ. 778 หัวข้ อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 778 Special Topics on French History
การวิเคราะห์เหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ในยุคสมัยต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อสังคมฝรั่งเศส
ระบอบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ โดยกําหนดหัวข้อหรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์และอภิปรายในแต่ละภาค
ฝศ. 785 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
3 (3-0-9)
FS 785 Comparative Analysis on French-Thai Culture
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมและแนวคิดพื้นฐานทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสกับไทย โดยนําเอา
วิธีการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาใช้วิเคราะห์สถาบันครอบครัว ประเพณี ทางศาสนา วัฒนธรรมการเมือง ฯลฯ

ฝศ. 788 หัวข้ อเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-9)
FS 788 Special Topics on French Arts and Culture
วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศสประเภทใดประเภทหนึ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปวัฒนธรรมกับวิชาการแขนงอื่นๆ โดยกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละภาค
การค้ นคว้ าอิสระ (สํ าหรับนักศึกษา แผน ข )
ฝศ. 701 การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 หน่ วยกิต
FS 701 Independent Study 1
ศึกษาค้นคว้าประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน เสนอหัวข้อ
และเค้าโครงภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการปริ ญญาโท และดําเนินการศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
ฝศ. 702 การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 หน่ วยกิต
FS 702 Independent Study 2
ดําเนิ นการศึกษาค้นคว้าภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ และเสนอผล
การศึกษาต่อกรรมการการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ (สํ าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
ฝศ. 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
FS 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และดําเนิ นการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ ใหม่ในสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ

