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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	French

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาฝรั่งเศส)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(ภาษาฝรั่งเศส)

	 ชื่อเต็ม	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(French)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(French)

หลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

				2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐาน 	ไม่น้อยกว่า	 22 หน่วยกิต

				2.2	กลุ่มวิชาเอกบังคับ 	ไม่น้อยกว่า	 43 หน่วยกิต

				2.3	กลุ่มวิชาเอกเลือก 	ไม่น้อยกว่า	 20 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. วิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

	 0105	121	 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 	 Elementary	French	1

	 0105	122	 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 	 Elementary	French	2

	 0105	123	 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน	1	 2(2-0-4)

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	1

	 0105	124	 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน	2	 2(2-0-4)

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	2

	 0105	223	 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	1	 3(3-0-6)

	 	 French	Reading	1

	 0105	227	 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	French	Writing	

	 0105	323	 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะน�า	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Literary	Reading

	 0105	324	 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Phonetics

  2.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

	 0105	221	 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	1	 3(3-0-6)

	 	 Intermediate	French	1	

	 0105	222	 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	2	 3(3-0-6)

	 	 Intermediate	French	2

	 0105	224	 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	2	 3(3-0-6)

	 	 French	Reading	2

	 0105	225	 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	1	 2(2-0-4)

	 	 French	Listening	and	Speaking	1

	 0105	226	 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	2	 2(2-0-4)

	 	 French	Listening	and	Speaking	2	

	 0105	228	 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)

	 	 French	Paragraph	Writing

	 0105	321	 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	1	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	French	1

	 0105	322	 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	2	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	French	2	

	 0105	325	 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)

	 	 French	Composition	Writing

	 0105	328	 การแปลภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	 2(2-0-4)

	 	 Basic	French	Translation

	 0105	329	 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	French	Writing

	 0105	330	 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Literature	

	 0105	421	 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)

	 	 French	Report	Writing

	 0105	422	 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	French	Structure

	 0105	423	 การฝึกงาน*	 6(0-12-0)

	 	 Practicum	

	 หรือ

	 0199	499	 สหกิจศึกษา*	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 *	 นิสิตเลือกลงทะเบียน	 0105	 423	 การฝึกงาน	 หรือ	 0199	 499	

สหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

  2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

	 	 *	นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ทุกกลุ่มวิชา

	 	 •	กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา

	 0105	125	 ภาษาฝรั่งเศสด้วยเพลง	 2(2-0-4)

	 	 French	Through	Songs

	 0105	331	 ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน	 2(2-0-4)

	 	 French	and	Mass	Media	

	 0105	332	 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่ชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 French	Public	Speaking

	 0105	333	 การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศส	 2(2-0-4)

	 	 French	Analytical	Reading

	 0105	334	 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย	 2(2-0-4)

	 	 Translating	French	into	Thai

	 0105	424	 การอภิปรายกลุ่มภาษาฝรั่งเศส	 2(2-0-4)

	 	 French	Group	Discussion

	 0105	432	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ	 3(3-0-6)

	 	 French	for	Note-taking	and	Summarizing

	 	 •	กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

	 0105	335	 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Linguistics

	 0105	426	 ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 French	as	a	Foreign	Language
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	 0105	433	 หน่วยค�าวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 เบื้องต้น	
	 	 Introduction	to	French	Morphosyntax

	 	 •	กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม

	 0105	326	 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน	 3(3-0-6)
	 	 France	Today
	 0105	327	 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 French	History
	 0105	337	 วรรณกรรมฝรั่งเศสส�าหรับเยาวชน	 3(3-0-6)
	 	 French	Young	Adult	Literature
	 0105	338	 การด�าเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 French	Art	of	Living
	 0105	427	 วรรณคดีฝรั่งเศสคัดสรร	 3(3-0-6)
	 	 Selected	French	Literary	Works
	 0105	434	 ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 Geography	of	France
	 0105	435	 เทพปกรณัมในวรรณคดีฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 Mythology	in	French	Literature

	 	 •	กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะด้าน

	 0105	336	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 เบื้องต้น
	 	 French	for	Basic	French	Cuisine	Preparation
	 0105	425	 ภาษาฝรั่งเศสส�าหรับการเดินทางโดยสายการบิน	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Airline	Travelling
	 0105	428	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Tourism
	 0105	429	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Hotel
	 0105	430	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Business
	 0105	431	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Journalism
	 0105	436	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Fashion	Industry

  2.4 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   นสิิตต้องเลือกเรยีนกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกติ	
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
  • วิชาโทภาษาเขมร

	 0165	148	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)
	 	 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	1
	 0165	149	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)
	 	 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	2

	 0165	150	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	for	Communication	1

	 0165	151	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	for	Communication	2

	 0165	152	 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)

	 	 Khmer	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาลาว

	 0165	240	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Lao	Skills	for	Communication	1

	 0165	241	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Lao	Skills	for	Communication	2

	 0165	242	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication	1

	 0165	243	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication	2

	 0165	244	 ภาษาลาวในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)

	 	 Lao	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาเวียดนาม

	 0165	345	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	for	Communication	1

	 0165	346	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	for	Communication	2

	 0165	347	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Vietnamese	Skills	for	Communication	1

	 0165	348		 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Vietnamese	Skills	for	Communication	2

	 0165	349	 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)

	 	 Vietnamese	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาพม่า 

	 0165	401	 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	for	Communication	1

	 0165	402	 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	for	Communication	2

	 0165	403	 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	for	Communication	1

	 0165	404	 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	for	Communication	2

	 0165	405	 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)

	 	 Myanmar	in	Daily	Life
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  • วิชาโทภาษาจีน

	 0116	101	 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	1

	 0116	102	 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	2

	 0116	201	 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	1

	 0116	202	 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	2

	 0165	198	 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)

	 	 Chinese	Conversation	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาอังกฤษ

	 0105	103	 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Essential	English	Grammar	and	Usage

	 0105	104	 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Reading

	 0105	201	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Communicative	English

	 0105	202	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(6-0-6)

	 	 Intermediate	Communicative	English

	 0105	208	 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Writing

  • วิชาโทภาษาไทย

	 0161	101	 ศิลปะการรับสาร	 3(2-2-5)

	 	 Art	of	Receiving	Message

	 0161	103	 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Man,	Language	and	Literary	Work

	 0161	202	 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Language,	society	and	Culture

	 0161	302	 ภาษาส�าหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์	 2(1-2-3)

	 	 Language	for	Business	and	Public	Relation

	 0161	305	 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Speaking	for	Personality	Development

	 0161	308	 การเขียนเพื่องานเลขานุการ	 2(2-2-5)

	 	 Writing	for	Secretarial	Work

	 0161	309	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	 2(2-2-5)

	 	 Writing	Article	and	Miscellaneous	Column

	 0161	507	 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา	 2(2-0-4)

	 	 Power	and	Wisdom	of	Language

  • วิชาโทภาษาเกาหลี

	 0164	301	 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(3-0-6)

	 	 Elementary	Korean	Skills	for	Communication	1

	 0164	302	 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Listening	Comprehension

	 0164	303	 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Reading	Comprehension

	 0164	304	 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน	1	 3(6-0-6)

	 	 Korean	Conversation	in	Daily	Life	1

	 0164	305	 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Korean	Writing

  • วิชาโทภาษาญี่ปุ่น

	 0164	401	 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Japanese	Skills	for	Communication	1

	 0164	402	 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Japanese	Skills	for	Communication	2

	 0164	403	 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	for	Communication	1

	 0164	404	 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	for	Communication	2

	 0164	405	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน	 3(2-2-5)

	 	 Japanese	Communication	for	Work

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	1

Elementary	French	1

3(3-0-6)

0105	123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน	1

French	Conversation	in	Daily	Life	1

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 8

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	122 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	2	

Elementary	French	2

3(3-0-6)

0105	124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน	2	

French	Conversation	in	Daily	Life	2

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	1	
Intermediate	French	1	

3(3-0-6)

0105	223 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	1	
French	Reading	1

3(3-0-6)

0105	225 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	1	
French	Listening	and	Speaking	1

2(2-0-4)

0105	227 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	
Basic	French	Writing	

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	2	
Intermediate	French	2

3(3-0-6)

0105	224 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	2	
French	Reading	2	

3(3-0-6)

0105	226 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	2	
French	Listening	and	Speaking	2

2(2-0-4)

0105	228 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส	
French	Paragraph	Writing

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	321 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	1	 

Advanced	French	1

3(3-0-6)

0105	323 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะน�า	

Introduction	to	French	Literary	Reading

3(3-0-6)

0105	324 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	

Introduction	to	French	Phonetics

3(3-0-6)

0105	325 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส	

French	Composition	Writing

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

0105 xxx วิชาเอกเลือก 5

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	322 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	2

Advanced	French	2

3(3-0-6)

0105328 การแปลภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน

Basic	French	Translation

2(2-0-4)

0105	329 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	

Advanced	French	Writing

3(3-0-6)

0105	330 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น	

Introduction	to	French	Literature

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

0105 xxx วิชาเอกเลือก 5

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	421 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส	

French	Report	Writing

3(3-0-6)

0105	422 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง

Advanced	French	Structure

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

0105 xxx วิชาเอกเลือก 10

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	423 การฝึกงาน	

Practicum

6(0-12-0)

หรือ

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6/9

* หมายเหต	ุการประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1 

 	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	ค�าศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น	การฝึกล�าดบัความคดิและการแสดงออกขัน้พืน้ฐาน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	 in	 French	 at	 the	 elementary	 level;	 practice	 of	

organizing	and	expressing	in	French

  

 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

	 	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	ค�าศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ

ชนชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level	emphasizing	

the	understanding	of	French	speaking	peoples	culture

 

 0105 123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 1 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	ศัพท์	ส�านวน	

โครงสร้างประโยค

	 	 French	short	conversation	in	daily	life,	vocaburaly,	

expressions	and	sentence	structures

 

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 2 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 2

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

ในชีวิตประจ�าวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation in 

Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ	ศัพท์	 ส�านวน	

โครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น

	 	 French	 conversation	 taken	 place	 in	 various	

situations,	vocabulary,	expressions	and	sentence	structures	at	

a	higner	level

 

 0105 223 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1 3(3-0-6)

  French Reading 1 

 	 อ่านตัวบทภาษาฝรัง่เศสท่ีมศีพัท์	ส�านวน	โครงสร้างประโยค

ง่ายๆ	การล�าดับความคิด	การสรุปสาระส�าคัญของเรื่องที่อ่าน

	 	 Reading	 French	 texts	which	 have	 vocabulary,	

expressions	and	simple	sentence	structures;	understanding	in	

term	of	structures	and	organizations;	writing	summaries	of	the	

texts	read

 

 0105 227 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic French Writing

	 	 เขียนโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ	ศัพท์	ส�านวน	ฝึกเขียน

ประโยคและข้อความสั้นๆ	ในระดับเบื้องต้น	

	 	 Writing	 sentence	 structures;	 vocabulary,	

expressions,	writing	short	sentence	and	simple	texts

 

 0105 323 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะน�า 3(3-0-6) 

  Introduction to French Literary Reading

  อ่านงานวรรณกรรมทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง	ท่ีเหมาะสม

กับการเรียนในระดับต้น

	 	 Reading	 literary	works,	 both	 prose	 and	 poetry	

appropriate	to	the	level	of	beginners	

 

 0105 324 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to French Phonetics

	 	 ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส	 เสียงสระและเสียงพยัญชนะ

ในภาษาฝรั่งเศส	การฝึกเขียนและอ่านสัทอักษร

	 	 French	sound	systems;	vowels	and	consonants	in	

French;	practice	in	writing	and	reading	phonetic	alphabet

  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

 	 การฟัง	 การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ศัพท์และส�านวนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน

	 	 Listening,	speaking,	reading	writing	in	French	at	

the	intermediate	level	to	communicate	in	various	types	of	speech	

acts	vocabulary	and	expressions	concerning	current	affairs
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 0105 222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

 	 การฟัง	 การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับทีส่งูขึน้เพือ่สือ่สารในวจันกรรมประเภทต่างๆ	ฝึกแสดงความ

คิดเห็นอย่างลึกซึ้งและสละสลวย

	 	 Listening,	speaking,	reading	writing	in	French	at	

the	intermediate	level	at	a	more	advanced	level	to	communicate	

in	various	types	of	speech	acts;	practice	of	expressing	profound	

opinions	using	elegant	language

 

 0105 224 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2 3(3-0-6)

  French Reading 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 223 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1

 Prerequisite : 0105 223 French Reading 1

	 	 อ่านบทความภาษาฝร่ังเศสจากนติยสาร	หนังสอืพมิพ์และ

กวีนิพนธ์	 เข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างภาษา	ศัพท์และส�านวนที่ซับซ้อนขึ้น	

สรุปสาระส�าคัญเรื่องที่อ่าน

	 	 Reading	 articles	 from	 French	 magazines,	

newspapers	and	poetries;	understanding	structures,	vocabulary	

and	idiomatic	expressions	at	the	more	complex	language	level;	

writing	summaries	of	the	texts	read

 

 0105 225 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 2(2-0-4)

  French Listening and Speaking 1 

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

ในชีวิตประจ�าวัน 2

 Prerequisite : 0105 124 French Conversation in 

Daily Life 2

 	 ทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจ�าวัน	การฟังจับใจ

ความน�ามาเป็นหัวข้อสนทนา

	 	 Listening	and	speaking	skill	used	in	French	daily	

conversation	and	identifying	main	ideas	from	the	listening	texts	

and	using	them	as	conversation	topics

  

 0105 226 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 2(2-0-4) 

  French Listening and Speaking 2 

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 225 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 1

 Prerequisite : 0105 225 French Listening and 

Speaking 1

  การฟังในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	 จับใจ

ความเพื่อน�ามาบรรยายหน้าชั้นเรียน

	 	 Listening	to	topics	related	to	currents	affairs	and	

identifying	main	ideas	to	report	to	class

 

 0105 228 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  French Paragraph Writing

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 227 การเขียนภาษาฝรั่งเศส

พื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 227 Basic French Writing

  ศัพท์	 ส�านวน	 ค�าเชื่อมความ	 โครงสร้างประโยค	 และ

โครงสร้างอนุเฉทแบบต่างๆ	

	 	 Vocabulary,	expressions,	conjunctions,	sentence	

structures	and	stuctures	of	paragraph	

 

 0105 321 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1 3(3-0-6)

  Advanced French 1 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2

 Prerequisite : 0105 222 Intermediate French 2

  การใช้ภาษาฝร่ังเศสขั้นสูงโดยเน้นการอ่าน	 การวิเคราะห์

การใช้ภาษา	การเขียนความเรียงโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

	 	 Advanced	French	usage	with	emphasis	on	reading;	

analyzing	the	language	use;	composition	writing	using	complex	

grammatical	structures

 

 0105 322 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 2 3(3-0-6)

  Advanced French 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 321 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1

 Prerequisite : 0105 321 Advanced French 1

	 	 การใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงโดยเน้นการอ่าน	การวิจารณ์ตัว

บทคัดสรรและการเขียนความเรียงโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

ในระดับที่สูงขึ้น

	 	 Advanced	French	usage	with	emphasis	on	reading;	

criticizing	 the	 selected	 texts	 and	 composition	writing	using	

complex	grammatical	structures	at	a	more	advanced	level

 

 0105 325 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French Composition Writing 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 228 การเขยีนอนเุฉทภาษาฝรัง่เศส

 Prerequisite : 0105 228 French Paragraph Writing

	 	 หลักการเขียนเรียงความ	 โครงสร้างสังเขปและการเขียน

เรียงความให้สมบูรณ์

	 	 Principles	of	writing	compositions;	writing	outline	

and	complete	composition	writing
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 0105 328 การแปลภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Basic French Translation 

 	 หลกัการแปล	ปัญหาในการแปล	ฝึกการแปลภาษาฝร่ังเศส

เป็นภาษาไทยและ	 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส	 จากงานเขียน	

เอกสารและสิ่งพิมพ์ทั่วไป

	 	 Principles	and	problems	of	translation;	practice	of	

translating	 French	 into	 Thai	 and	 Thai	 into	 French	 from	

documents	and	published	items

 

 0105 329 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Writing

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 325 การเขียนความเรียงภาษา

ฝรั่งเศส

 Prerequisite : 0105 325 French Composition 

Writing

	 	 ฝึกการเขยีนความเรยีง	บทความในหวัข้อทีก่�าหนดการจัด

ล�าดับความคิด	การเขียน	โครงร่าง	

	 	 Writing	 compositions	 and	 articles	 on	 assigned	

topics	with	an	emphasis	on	organization;	writing	outline	

 

 0105 330 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to French Literature 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 323 การอ่านวรรณกรรมฝร่ังเศส

ขั้นแนะน�า

 Prerequisite : 0105 323 Introduction to French 

Literary Reading 

	 	 วิวัฒนาการของวรรณคดีฝร่ังเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึง

ปัจจบุนั	ลกัษณะของวรรณคดปีระเภทต่างๆ		ลกัษณะเด่นของวรรณคดใีน

แต่ละยุค	วิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมคัดสรร

	 	 Evolution	of	French	literature	from	the	Middle	Ages	

to	 the	 present;	 study	 of	 various	 literary	 genres;	 special	

characteristics	of	French	literature	in	each	period;	analysis	of	

selected	texts

  

 0105 421 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  French Report Writing 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 328 การเขยีนภาษาฝรัง่เศสข้ันสงู

 Prerequisite : 0105 328 Advanced French Writing

	 	 การเขยีนรายงานตามหวัข้อทีก่�าหนด	การจดัล�าดบัความคดิ	

การเขียนโครงร่างและ	การเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนที่สละสลวย	

	 	 Report	 writing	 on	 assigned	 topics	 with	 an	

emphasis	 on	 organization;	writing	 outline	 and	 elegance	 of	

language

 

 0105 422 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Structure

  การวิเคราะห์ประโยคประเภทต่างๆ	 ในภาษาฝร่ังเศส	

การเปลี่ยนรูปแบบประโยคโดยที่ความหมายยังคงเดิม	 การฝึกเขียน

ประโยคโดยใช้โครงสร้างต่างๆ	

	 	 Analysis	of	various	types	of	sentences	in	French;	

paraphrasing;	 practice	 in	writing	by	using	different	 types	 of	

sentence	structures	

 

 0105 423 การฝึกงาน 6(0-12-0)

  Practicum

 	 การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	ในหนึ่งภาคการศึกษา	การเขียนรายงานการฝึกงาน

เพื่อประกอบการประเมินผล

	 	 Practicum	 in	 an	 approved	workplace	 for	 one	

semester;	written	report	required	for	evaluation	

 

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานในสถานประกอบการ	

มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	

การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล	ท�าให้นิสิตมี

คุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 	 Working	 in	 a	 work	 place	 systematically	 by	

cooperating	with	a	university	to	help	students	to	develop	their	

academic	knowledge	and	related	working	skills,	to	improve	their	

thoughts	systematically,	to	have	an	observation	skill,	to	be	able	

to	make	a	decision,	and	to	have	analytical	and	evaluated	skills.	

This	will	 improve	 student’s	 quality	 to	match	 the	 need	 of	

employers	and	labour	markets

 

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา

 0105 125  ภาษาฝรั่งเศสด้วยเพลง 2(2-0-4)

  French Through Songs

 	 ทกัษะการฟัง	และพดู	โดยใช้เพลงภาษาฝร่ังเศสเป็นสือ่ช่วย

ในการถ่ายทอดความหมายการน�าศัพท์และส�านวนจากบทเพลงไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน	การเน้นจังหวะให้

เหมาะสมกับลีลาและท่วงท่าในการพูด	 เพื่อให้สามารถสื่อความคิดและ

ความหมายได้ถูกต้อง
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	 	 Listening	and	speaking	skills	by	focusing	on	songs	

and	music	 as	means	 of	 communication.	 Besides	 listening	

comprehension	enhancement,	learning	new	vocabulary,	idioms	

and	correct	pronunciation,	 stress,	 rhythm	and	 intonation	will	

improve	verbal	and	non	verbal	communication	abilities

 

 0105 331 ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน 2(2-0-4)

  French and Mass Media

	 	 ทักษะการฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียนโดยใช้

ส่ือมวลชนฝรั่งเศสเป็นสื่อ	 การน�าศัพท์และส�านวนไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศสผ่านสื่อสารมวลชน

	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 skills	

focusing	on	French	mass	media	 as	mean	of	 communication;	

learning	vocabulary	and	expression	in	daily	life;	culture	and	ways	

of	life	of	French	people	through	mass	media

 

 0105 332 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่ชุมชน 2(2-0-4)

  French Public Speaking 

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 226 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2

 Prerequisite : 0105 226 French Listening and 

Speaking 2

  การพูดในที่สาธารณะในโอกาสต่างๆ	การพูดในหัวข้อท่ี

สนใจ	ลีลาการใช้ภาษา	การออกเสียงอย่างถูกต้อง

	 	 Public	 speaking	 in	 various	 occasions;	 giving	

speeches	 on	 interesting	 topics;	 language	 style;	 correct	

pronunciation

  

 0105 333 การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศส 2(2-0-4)

  French Analytical Reading 

  ฝึกอ่านบทความภาษาฝร่ังเศสต่างๆ	การวิเคราะห์โครงสร้าง

ของตวับท	การวเิคราะห์และตคีวามเจตนารมณ์และเจตคตขิองผูเ้ขยีน	และ

การสรุปสาระส�าคัญของเรื่องที่อ่าน	Practice	reading	French	articles,	

analysis	the	structures	of	the	texts,	analysis	and	interpretation	

the	intention	and	attitude	of	the	author	and	summarizing	the	

texts	read	

 

 0105 334 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 2(2-0-4)

  Translating French into Thai 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 327 การแปลภาษาฝรัง่เศสพืน้ฐาน

 Prerequisite : 0105 327 Basic French Translation

	 	 วธีิการแปลและปัญหาการแปลภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย

จากงานเขยีนประเภทต่างๆ	เช่น	งานวรรณกรรม	บทความจากนติยสารและ

หนังสือพิมพ์

	 	 Methods	and	problems	of	translating	French	into	

Thai;	translation	of	various	texts	such	as	literary	texts,	articles	

from	magazines	and	newspapers

 

 0105 424 การอภิปรายกลุ่มภาษาฝรั่งเศส 2(2-0-4) 

  French Group Discussion 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 226 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2

 Prerequisite : 0105 226 French Listening and 

Speaking 2

  การฟังและพูดในกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นและ

เหตุผลด้วยภาษาที่เหมาะสม	อภิปรายในหัวข้อที่ก�าหนด

	 	 Listening	and	speaking	in	a	small	group	to	express	

ideas	 and	 reason	using	 appropriate	 language;	 discussion	 in	

assigned	topics

  

 0105 432 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ 3(3-0-6)

  French for Note-taking and Summarizing

 	 เทคนคิและทกัษะการใช้ภาษาฝรัง่เศสในการจดบนัทกึและ

สรุปความจากการบรรยาย	การสัมภาษณ์	เอกสารและสื่อในรูปแบบต่างๆ	

	 	 Techniques	 and	 skills	 for	 note-taking	 and	

summarizing	 in	 French	 at	 lectures,	 interviews,	 written	

documents,	and	various	forms	of	media

 

  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

 0105 335 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to French Linguistics 

	 	 แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร	์สัทวิทยา	ระบบหน่วยค�า	

วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส

	 	 Fundamental	concepts	of	linguistics;	phonology,	

morphology,	syntax	and	semantics	relating	to	French	language

 

 0105 426 ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4) 

  French as a Foreign Language

  ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ	

วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ	การวิเคราะห์แบบเรียน

	 	 Theories	of	teaching	French	as	a	foreign	language;	

teaching	methods;	material	analysis	
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 0105 433 หน่วยค�าวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  เบื้องต้น

  Introduction to French Morphosyntax

 	 การวิเคราะห์หน่วยค�า	 ลักษณะของหน่วยค�า	 การสร้างค�า	

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ	ในภาษาฝรั่งเศส

	 	 Analysis	 of	 morphemes,	 characteristics	 of	

morphemes,	word	formation,	analysis	of	sentence	structures	in	

French	according	to	linguistics	theories

 

  • กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม

 0105 326 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน 3(3-0-6) 

  France Today

  ลักษณะทางสังคม	การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การศึกษา	 และ

สถาบันต่างๆ	ของประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน

	 	 Characteristics	 of	 French	 society,	 politics,	

economy,	education	and	institutions	at	the	present	

 

 0105 327 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French History

  ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึงสงครามโลก

ครั้งที่	 2	 โดยเน้นศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และศิลปวิทยาการ

แขนงต่างๆ	

	 	 French	history	from	the	Middle	Ages	until	World	

War	II,	emphasizing	on	the	development	of	history	and	varios	

arts	

 

 0105 337 วรรณกรรมฝรั่งเศสส�าหรับเยาวชน 3(3-0-6) 

  French Young Adult Literature

  การวิเคราะห์วรรณกรรมฝรั่งเศสที่ดีเด่นส�าหรับเยาวชน

ประเภทต่างๆ	 เช่น	นิทาน	 เรื่องเล่า	 เทพนิยาย	การท่องเที่ยวผจญภัยและ

นวนิยายแนววิทยาศาสตร์

	 	 Analysis	of	French	outstanding	literary	works	for	

youth	 in	 various	 types	 such	 as	 tales,	 narratives,	 fairy	 tales,	

journeys,	adventures	and	science	fictions	

 

 0105 338 การด�าเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French Art of Living 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี	 วิถีชีวิต	 มรดกทางวัฒนธรรม

ต่างๆ	ของชาวฝรั่งเศส

	 	 Traditions,	way	 of	 life	 and	 cultural	 heritage	 of	

French	people	

 

 0105 427 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร 3(3-0-6) 

  Selected French Literary Works

  บทประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง	 นักเขียน	หรือความ

เคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่ส�าคัญในวรรณกรรมฝรั่งเศส

	 	 Works	 in	poetry	or	prose,	authors	or	 remarkable	

literary	movements	in	French	literary	works	

 

 0105 434 ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  Geography of France

 	 ภูมิศาสตร์ฝร่ังเศสในด้านกายภาพ	 เศรษฐกิจ	ประชากร

และการเมือง	บทบาทของฝรั่งเศสในประชาคมโลก

	 	 Physical	and	economic	geography	of	France,	the	

roles	of	France	in	the	world

 

 0105 435 เทพปกรณัมในวรรณคดีฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  Mythology in French Literature

 	 เทพปกรณัมกรีกและโรมัน	บทบาทของเทพปรณัมที่มีผล

ต่อการสร้างสรรค์ผลงานวรรณคดีฝรั่งเศส

	 	 Greek	and	Roman	mythologies;	their	roles	in	the	

creation	of	French	literature

 

  • กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะด้าน

 0105 336 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  เบื้องต้น 

  French for Basic French Cuisine Preparation

  บรูณาการทักษะฟังพดู	อ่าน	และเขยีนภาษาฝรัง่เศส	ค�าศัพท์	

ส�านวน	วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น

	 	 Integrating	French	 skills	 in	 listening,	 speaking,	

reading	and	writing;	incorporating	vocabulary,	expressions	and	

speech	acts	in	relation	to	the	basic	preparation	of	French	cuisine

 

 0105 425 ภาษาฝรั่งเศสส�าหรับการเดินทางโดยสายการบิน 3(3-0-6) 

  French for Airline Travelling

  ศัพท์	ส�านวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการสื่อสารธุรกิจการบิน

และสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยสายการบิน	 (การให้

ข้อมูล	เช็คอิน	ศุลกากร	ช้อบปิ้ง	การขึ้นเครื่อง	การท�างาน	และการเดินทาง

โดยเครื่องบิน

	 	 French	 vocabulary	 for	 airline	business	 through	

various	tasks	on	all	the	different	situations	in	relation	to	flying	

(information,	check	in,	customs,	shopping,	boarding,	working	

and	travelling	on	board	the	aircraft)
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 0105 428 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  French for Tourism

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 เน้นทักษะการฟังและ

พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ติดต่อ	 สื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว	ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส	

	 	 French	 for	 tourism	 focusing	 on	 listening	 and	

speaking	related	to	tourism	business;	general	knowledge	about	

Thailand	in	French

 

 0105 429 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)

  French for Hotel

  ภาษาฝร่ังเศสส�าหรบัธรุกจิการโรงแรม	ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั

งานบริการ	และค�าศัพท์	ส�านวนเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านด้านธุรกิจโรงแรม	

	 	 French	for	hotel	business;	general	knowledge	about	

hotel	 services,	 vocabulary	 and	 expressions	 related	 to	 hotel	

business

 

 0105 430 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

  French for Business

  การฟัง	 การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้

ในการติดต่อธุรกิจ

	 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	in	French	

in	the	context	of	business	

 

 0105 431 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์ 3(3-0-6) 

  French for Journalism

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์	 ฝึกอ่านและเขียน

บทความรูปแบบต่างๆ	ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาฝรั่งเศส	สังเกต

และฝึกการใช้ลีลา	 การใช้ภาษา	 รูปแบบภาษาหนังสือพิมพ์	 หลักและ

โครงสร้างของหนังสือพิมพ์

	 	 French	 for	 journalism;	 practice	 in	 reading	 and	

writing	types	of	articles	in	French	newspapers	and	magazines	

focusing	on	styles,	language	use,	and	language	pattern	in	the	

press	and	principles	and	structure	of	journalism	

 

 0105 436 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น 3(3-0-6)

  French for Fashion Industry

 	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น	 อาทิ	 เสื้อผ้า	

เครื่องประดับ	 เครื่องแต่งกายในแบบฝรั่งเศส	ศ�าศัพท์และส�านวนต่างๆ	

ทีเ่กีย่วกบัแฟชัน่ฝรัง่เศสทีมี่ความส�าคัญในอตุสาหกรรมแฟชัน่ฝร่ังเศสและ

ในการประกอบอาชีพ

	 	 French	for	fashion;	clothes,	accessories,	costumes	

in	French	styles;	vocabulary	and	expressions	in	the	area	of	French	

fashion	industry	and	working	career

 

  2.4 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  • วิชาโทภาษาเขมร

 0165 148 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาในชีวิตประจ�าวัน	 ระบบตัวอักษรเขมร	 โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์

พืน้ฐานระดบั	500	ค�า	และความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมเขมรเบือ้งต้นทีจ่�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Basic	communicative	skills	of	listening,	speaking,	

reading	 and	 writing	 in	 Khmer	 language.	 Vocabularies,	

expressions	 and	 colloquial	 dialogues	 for	 usage	 in	Daily	 life.	

Introduction	to	Khmer	script,	basic	grammatical	structures;	the	

difference	between	spoken	Khmer	and	written	Khmer	and	lexical	

knowledge	of	500	words.	Basic	approach	to	Khmer	culture

 

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยค�าศัพท์	ส�านวน	

ถ้อยค�า	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	 1,000	ค�า	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speaking,	reading	and	writing	in	Khmer	language.	Vocabularies,	

expressions	and	colloquial	dialogues	in	various	situations.	Basic	

skills	of	reading	and	writing	in	Khmer	for	communication	and	

lexical	 knowledge	of	 1,000	words.	 Learning	Khmer	 culture	 in	

various	contexts

 

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขียนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านค�าศัพท์ในระดับ	 1,500	ค�า	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speaking,	reading	and	writing	in	Khmer	language.	Vocabularies,	

expressions	 and	 colloquial	 dialogues	 frequently	 used	 in	

advertisements,	 signs,	 announcements,	 letters	 etc.	 Lexical	

knowledge	of	1,500	words.	Learning	various	aspects	of	Khmer	

culture	and	society
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 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาจากข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนต์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	ความรู้

ด้านศัพ์ในระดับ	 2,000	 ค�า	 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเขมร

ที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speaking,	reading	and	writing	in	Khmer	language.	Vocabularies,	

expressions	and	colloquial	dialogues	frequently	used	in	news,	

advertisements,	movies,	 television	programmers	 etc.	 Lexical	

knowledge	of	2,000	words.	Learning	various	aspects	of	Khmer	

culture	and	society

 

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life

 	 ภาษาเขมรในบริบทต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	

การฝึกใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาเขมร	ค�าศัพท์	 ส�านวนและการออกเสียง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 Practice	of	colloquial	Khmer	in	everyday	situations	

in	 various	 contexts.	 Practice	 of	Khmer	 appropriate	 language	

skills,	 lexical	usage,	expressions	and	pronunciation	according	

to	social	and	cultural	contexts

 

  • วิชาโทภาษาลาว

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาในชีวิตประจ�าวัน	 ระบบตัวอักษรลาว	 โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์

พื้นฐานระดับ	500	ค�า	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องต้นที่จ�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Basic	communicative	skills	of	listening,	speaking,	

reading	and	writing	in	Lao	language.	Vocabularies,	expressions	

and	colloquial	dialogues	for	usage	in	Daily	life.	Introduction	to	

Lao	script,	basic	grammatical	structures;	the	difference	between	

spoken	Lao	and	written	Lao	and	lexical	knowledge	of	500	words.	

Basic	approach	to	Lao	culture

 

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยค�าศัพท์	ส�านวน	

ถ้อยค�า	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาลาวเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น	เข้าใจวงศพัท์พืน้ฐานระดบั	1,000	ค�า	และ

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	reading	and	writing	in	Lao	language.	Vocabularies,	

expressions	and	colloquial	dialogues	in	various	situations.	Basic	

skills	 of	 reading	 and	writing	 in	 Lao	 for	 communication	 and	

lexical	knowledge	of	1,000	words.	Learning	Lao	culture	in	various	

contexts

 

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขียนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านค�าศัพท์ในระดับ	 1,500	ค�า	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมลาวที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	reading	and	writing	in	Lao	language.	Vocabularies,	

expressions	 and	 colloquial	 dialogues	 frequently	 used	 in	

advertisements,	 signs,	 announcements,	 letters	 etc.	 Lexical	

knowledge	 of	 1,500	words.	 Learning	 various	 aspects	 of	 Lao	

culture	and	society

 

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	 ภาพยนต์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	

ความรู้ด้านศัพท์ในระดับ	2,000	ค�า	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม

ลาวที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	reading	and	writing	in	Lao	language.	Vocabularies,	

expressions	and	colloquial	dialogues	frequently	used	in	news,	

advertisements,	movies,	television	programmers	etc…	Lexical	

knowledge	 of	 2,000	words.	 Learning	 various	 aspects	 of	 Lao	

culture	and	society

 

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Lao in Daily Life

 	 ภาษาลาวในบริบทต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวนั	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาลาว	ค�าศัพท์	 ส�านวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 Practice	of	colloquial	Lao	in	everyday	situations	in	

various	 contexts.	 Practice	 of	 Lao	appropriate	 language	 skills,	

lexical	usage,	expressions	and	pronunciation	according	to	social	

and	cultural	contexts
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  • วิชาโทภาษาเวียดนาม

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาในชีวิต	 ประจ�าวัน	 ระบบตัวอักษรเวียดนาม	 โครงสร้าง

ประโยคพ้ืนฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวง

ศัพท์พื้นฐานระดับ	 500	 ค�า	 และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม

เบื้องต้นที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Basic	communicative	skills	of	listening,	speaking,	

reading	 and	writing	 in	Vietnamese	 language.	Vocabularies,	

expressions	 and	 colloquial	 dialogues	 for	 usage	 in	Daily	 life.	

Introduction	to	Vietnamese	script,	basic	grammatical	structures;	

the	 difference	 between	 spoken	 Vietnamese	 and	written	

Vietnamese	and	lexical	knowledge	of	500	words.	Basic	approach	

to	Vietnamese	culture

 

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยค�าศัพท์	ส�านวน	

ถ้อยค�า	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	

ค�า	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	 reading	 and	writing	 in	 Vietnamese	 language.	

Vocabularies,	expressions	and	colloquial	dialogues	 in	various	

situations.	Basic	skills	of	reading	and	writing	in	Vietnamese	for	

communication	and	lexical	knowledge	of	1,000	words.	Learning	

Vietnamese	culture	in	various	contexts

 

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านค�าศัพท์ในระดับ	 1,500	ค�า	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	 reading	 and	writing	 in	 Vietnamese	 language.	

Vocabularies,	expressions	and	colloquial	dialogues	 frequently	

used	 in	 advertisements,	 signs,	 announcements,	 letters	 etc.	

Lexical	knowledge	of	1,500	words.	Learning	various	aspects	of	

Vietnamese	culture	and	society

 

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาจากข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนต์	รายการโทรทศัน์	ฯลฯ	ความรู้

ด้านศัพ์ในระดับ	2,000	ค�า	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเวียดนาม

ที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	 reading	 and	writing	 in	 Vietnamese	 language.	

Vocabularies,	expressions	and	colloquial	dialogues	 frequently	

used	in	news,	advertisements,	movies,	television	programmers	

etc…	Lexical	knowledge	of	2,000	words.	Learning	various	aspects	

of	Vietnamese	culture	and	society

 

 0165 349 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese in Daily Life

 	 ภาษาเวียดนามในบริบทต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	

การฝึกใช้ทกัษะต่างๆ	ทางภาษาเวยีดนาม	ค�าศพัท์	ส�านวนและการออกเสยีง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 Practice	 of	 colloquial	 Vietnamese	 in	 everyday	

situations	in	various	contexts.	Practice	of	Vietnamese	appropriate	

language	 skills,	 lexical	 usage,	 expressions	 and	pronunciation	

according	to	social	and	cultural	contexts

 

  • วิชาโทภาษาพม่า

 0165 401 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาในชีวิต	ประจ�าวัน	 ระบบตัวอักษรพม่า	 โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์

พืน้ฐานระดบั	500	ค�า	และความรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมพม่าเบ้ืองต้นท่ีจ�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Basic	communicative	skills	of	listening,	speaking,	

reading	 and	writing	 in	Myanmar	 language.	 Vocabularies,	

expressions	 and	 colloquial	 dialogues	 for	 usage	 in	Daily	 life.	

Introduction	to	Myanmar	script,	basic	grammatical	structures;	

the	difference	between	spoken	Myanmar	and	written	Myanmar	

and	lexical	knowledge	of	500	words.	Basic	approach	to	Myanmar	

culture
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 0165 402 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยค�าศัพท์	ส�านวน	

ถ้อยค�า	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	ค�า	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speaking,	reading	and	writing	in	Myanmar	language.	Vocabularies,	

expressions	and	colloquial	dialogues	in	various	situations.	Basic	

skills	of	reading	and	writing	in	Myanmar	for	communication	and	

lexical	knowledge	of	1,000	words.	Learning	Myanmar	culture	in	

various	contexts

 

 0165 403 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านค�าศัพท์ในระดับ	 1,500	ค�า	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมพม่าที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speaking,	 reading	 and	 writing	 in	 Myanmar	 language.	

Vocabularies,	expressions	and	colloquial	dialogues	 frequently	

used	 in	 advertisements,	 signs,	 announcements,	 letters	 etc.	

Lexical	knowledge	of	1,500	words.	Learning	various	aspects	of	

Myanmar	culture	and	society

 0165 404 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

และบทสนทนาจากข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนต์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	ความรู้

ด้านศัพ์ในระดับ	 2,000	 ค�า	 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพม่า

ที่จ�าเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speaking,	reading	and	writing	in	Myanmar	language.	Vocabularies,	

expressions	and	colloquial	dialogues	frequently	used	in	news,	

advertisements,	movies,	television	programmers	etc…	Lexical	

knowledge	of	2,000	words.	Learning	various	aspects	of	Myanmar	

culture	and	society

 

 0165 405 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life

 	 ภาษาพม่าในบรบิทต่างๆ	ทีเ่กดิข้ึนในชีวิตประจ�าวัน	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาพม่า	ค�าศัพท์	ส�านวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 Practice	 of	 colloquial	Myanmar	 in	 everyday	

situations	in	various	contexts.	Practice	of	Myanmar	appropriate	

language	 skills,	 lexical	 usage,	 expressions	 and	pronunciation	

according	to	social	and	cultural	contexts

 

  • วิชาโทภาษาจีน

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

 	 ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นอักษรโรมัน	 (พินยิน)	

เส้นพืน้ฐานและส่วนประกอบทีป่ระสมกนัขึน้เป็นตวัอกัษรจนี	การฝึกทกัษะ

การพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	และบทสนทนาในชีวิตประจ�า

วัน	ความรู้อักษรจีนพื้นฐานในระดับ	500	ตัว

	 	 The	transcription	of	mandarin	Chinese	into	Roman	

alphabets	(pinyin);	the	basic	strokes	and	radical	forming	Chinese	

characters;	practice	of	listening,	reading	and	writing	skills	with	

vocabularies,	 idioms,	 expressions	and	conversations	used	 in	

Daily	life;	knowledge	of	500	basic	Chinese	characters

 

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

 เง่ือนไขรายวิชา : 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้น

เพื่อการสื่อสาร 1 

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยค�าศัพท์	ส�านวน	

ถ้อยค�า	 และบทสนทนาในสถานการณ์และสถานท่ีต่างๆ	 การใช้อักษรพิน

ยินควบคู่กับตัวอักษรจีนในระดับ	ในระดับ	1,000	ตัว	และความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมจีนในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 in	 listening,	 reading	 and	writing	 skills	

with	vocabularies,	idioms,	expressions	and	conversation	used	

in	various	situations	and	places,	using	Pinyin	alphabets	together	

with	Chinese	characters,	knowledge	of	1,000	Chinese	characters
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 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้น

เพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	

จากข่าว	 ส่ือโฆษณา	ภาพยนต์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้ภาษาจีนใน

ระดับ	1,500	ค�า

	 	 Practice	 of	 listening,	 reading	and	writing	 skills	

with	vocabularies,	 idioms,	 and	expressions	 such	as	 in	news,	

advertisements,	movies	and	television	programs,	etc	:	knowledge	

of	1,500	Chinese	characters

 

 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลาง

เพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยค�าศพัท์	ส�านวน	ถ้อยค�า

จากข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนต์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้ภาษาจีนใน

ระดับ	2,000	ค�า

	 	 Practice	in	listening,	reading	and	writing	Chinese	

skills	with	vocabularies,	idioms,	and	expressions	such	as	in	news,	

advertisements,	movies,	television	programs	etc.	:	knowledge	

of	2,000	Chinese	characters

 

 0165 198 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

 	 การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ชวีติประจ�าวนั	ในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั	การใช้ค�าศัพท์	ส�านวน

และการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	การฝึกทักษะการฟังประโยคและบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ

	 	 Practice	 in	 Chinese	 conversation	 in	 daily-life	

situations	in	and	out	campus;	word,	idiom	and	pronunciation	

and	appropriateness	for	each	situation;	listening	comprehension	

of	sentences	and	conversations

 

  • วิชาโทภาษาเกาหลี

 0164 301 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 ตัวอักษร

เกาหล	ีค�าศัพท์พื้นฐานในระดับ	500	ตัวส�านวน	บทสนทนาพื้นฐานในชีวิต

ประจ�าวัน

	 	 The	transcription	of	Korean	into	Roman	alphabets,	

Korean	 characters,	 basic	 vocabularies,	 500	 basic	 Korean	

characters,	expressions	and	conversations	used	in	Daily	life

 

 0164 302 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension

 	 การฟังข้อความระดบัย่อหน้าสัน้ๆ	เพือ่ความเข้าใจ	การฝึก

ทักษะการฟังในระดับหลายย่อหน้า	และการฝึกการน�าความคิดหลักและ

ความคดิสนบัสนนุของข้อความมาถ่ายทอดเป็นข้อความแบบพดูหรอืเขยีน

ในภาษาเกาหลี

	 	 Listening	 comprehension	 of	 short	 paragraphes;	

listening	comprehension	skills	of	multi	pqrqgrqphs;	practice	in	

fiding	 a	main	 idea	 and	 supporting	 ideas	 of	 the	passage	 and	

paraphrase	it	in	spoken	or	written	message	in	korean

 

 0164 303 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-06)

  Korean Reading Comprehension

 	 เทคนิคการอ่าน	ฝึกอ่านข้อความภาษาเกาหลีสั้นๆ	 ง่ายๆ	

โดยเน้นความเข้าใจโดยตรงและการแปลโครงสร้างประโยคและค�าตาม

บริบท	เพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดของเรื่องได้

	 	 Reading	techniques;	practice	in	reading	short	and	

simple	Korean	messages	by	emphasizing	literal	comprehension	

and	interpretation	of	sentence	structures	and	words	in	contexts	

foe	main	idea	and	details

 0164 304 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 3(6-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

 	 การพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิด

ขึน้ในชีวิตประจ�าวัน	การออกเสยีงท่ีถกูต้องเหมาะสมกบับรบิท	โดยเฉพาะ

การเน้นเสยีง	และท�านองเสยีงในประโยค	การฝึกทกัษะการฟังประโยค	และ

บทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 Korean	 conversations	 in	 daily-life	 situations;	

accurate	pronunciation	in	appropriate	contexts	with	an	emphasis	

on	stress	and	intonation	in	sentence;	listening	comprehension	

of	short	sentences	and	short	conversations
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 0164 305 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

 	 ค�าและหน้าที่ของค�า	 ความหมายตรง	ความหมายโดยนัย	 

การแปรของค�าในวัจนลีลาแบบทางการและไม่เป็นทางการ	 การสร้าง

อนุพากย์	และการสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่ในภาษาเกาหลี

	 	 Words	 and	 functions	 of	words;	 denotative	 and	

connotative	meaning	of	words;	variation	of	words	in	formal	and	

informal	 styles;	 formation	 of	 clauses	 and	 sentences	 on	 their	

functions	in	Korean

 

  • วิชาโทภาษาอังกฤษ

 0105 103 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 	 ชนิดของค�า	 รูปกริยาตามกาลและวาจก	ความสอดคล้อง

กันของประธานและกริยา	 รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค	ค�าเชื่อม

ประโยค	การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในกาลที่ใช้บ่อย

	 	 Parts	of	speech;	verb	forms	in	different	tenses	and	

voices;	subject-verb	agreement;	sentence	patterns,	and	sentence	

types;	use	of	sentence	connectors;	 identifying	and	correcting	

common	grammatical	errors

 

 0105 104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

 	 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 การอ่านเพื่อ

จับใจความส�าคัญและรายละเอียดสนับสนุน	 ค�าศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่จ�าเป็นในการอ่านข้อความต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 English	Reading	skill	for	comprehension;	reading	

for	main	ideas	and	supporting	details;	essential	vocabulary	and	

grammatical	structures	for	reading	various	texts	in	daily	life

 

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Communicative English

 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวติประจ�าวนัส�าหรบัผูใ้ช้ระดบัพืน้ฐาน	ศพัท์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จ�าเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่านและเขียนเก่ียวกับเร่ืองรอบตัวใน

สถานการณ์ต่างๆ	

	 	 English	listening,	speaking,	reading	and	writing	

skills	 for	 daily	 life	 communication	 for	 basic	 users;	 essential	

English	 vocabulary	 and	grammatical	 structures	 for	 listening,	

speaking,	reading	and	writing	about	daily	activities	in	various	

situations

 

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(6-0-6)

  Intermediate Communicative English

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 201 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร

ขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้ใช้ระดับกลาง	ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ที่จ�าเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนข้อความสั้นๆ	 เพื่อการพรรณนา	

การบรรยาย	การอธิบาย	การโต้แย้ง	การให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น	

	 	 English	listening,	speaking,	reading	and	writing	

skills	for	daily	life	communication	for	intermediate	users;	essential	

vocabulary	 and	 grammatical	 structures	 used	 for	 listening,	

speaking,	reading,	and	writing	short	messages	for	describing,	

narrating,	explaining,	arguing,	reasoning,	ans	expressing	opinions

 

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

  Daily English Writing

 	 ทักษะการเขียนประโยคและข้อความสั้นๆ	ภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างขั้นพื้นฐาน	 การเลือกใช้ค�าศัพท์และโครงสร้างที่

เหมาะสมในการเขียนประโยคและข้อความสั้นในชีวิตประจ�าวัน	การเขียน

ข้อความเพื่อการสื่อสารส่วนตัว	หลักและวิธีเขียนย่อหน้า	การฝึกเขียนย่อ

หน้าสั้นๆ	

	 	 Skills	 in	writing	 sentences	 and	 short	messages	

using	basic	English	grammatical	structures;	choice	of	words	and	

grammatical	structures	for	writing	sentences	and	short	messages	

in	 daily	 life;	writing	messages	 for	 personal	 communication;	

principles	and	methods	for	paragraph	writing;	practice	in	writing	

short	paragraphs

 

  • วิชาโทภาษาไทย

 0161 101 ศิลปะการรับสาร 3(2-2-5)

  Art of Receiving Message

 	 ความหมาย	ประเภท	หลักการ	 ความส�าคัญ	ศิลปะของ

การรบัสารจากการฟังและการอ่าน	การสรปุประเดน็	การจบัใจความส�าคญั	

การวิเคาระห	์การตีความ	และการประเมินค่าจากสารประเภทต่างๆ	

	 	 Definition,	types,	principles,	significance,	and	arts	

of	receiving	message	from	litening	and	reading;	summarizing,	

reading	for	main	idea,	analyzing,	interpreting,	and	evaluating	

message
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 0161 103 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม 2(2-0-4)

  Man, Language, and Literary Work

 	 ความหมายของภาษา	 ลักษณะทั่วไปของภาษามนุษย์	

การเรียนรูภ้าษาของมนษุย์	พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุย์	บทบาทหน้าท่ี

ของภาษาด้านการใช้เพื่อแสดงเจตนาต่างๆ	ความส�าเร็จของมนุษย์ใน

การสร้างสรรค์ศลิปะด้วยภาษาทัง้แบบมขุปาฐะและลายลกัษณ์	วรรณกรรม

กับการถอดแบบชีวิต	การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก	การบันทึกความจริง	

ความลวง	ปรัชญาค�าสอน	ความขัดแย้ง	 ประวัติศาสตร์	 ธรรมชาติ	 และ

สิ่งแวดล้อม

	 	 Definition	 of	 language	general	 charateristics	 of	

human	 language,	 human	 language	 learning,	 communicative	

behaviors	of	human,	functions	of	language	in	expressing	intention,	

human	 success	 in	 creative	 art	 through	 spoken	 and	written	

languages,	literary	work	and	humans’	life	reflection,	expressing	

feelings,	recording	of	fact	and	falsehood,	philosophical	guidance,	

conflict,	history,	nature,	and	environment

 

 0161 202 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4)

  Language, society, and Culture

 	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม	

การแปรปรวนของภาษาตามปัจจัยทางสังคม	และสถานการณ์การใช้ภาษา	

ภาษากับโลกทัศน์	 ภาษากับความเชื่อ	 ภาษากับค่านิยม	 วัฒนธรรมกับ

บรรทดัฐานการใช้ภาษา	การวเิคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละสงัคมวฒันธรรม

	 	 Relationship	among	language,	society	and	culture;	

language	 variation	 towards	 social	 factors	 and	 situations	 of	

language	 usage,	 language	 and	 vision,	 lqnguqge	 and	 belief,	

language	and	value,	culture	and	norm	in	language	used,	analysis	

of	language	usage	in	each	societe	and	cultures

 

 0161 302 ภาษาส�าหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ ์ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

 	 ศิลปะการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ	

งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์	 การวิเคราะห์สารในสื่อต่างๆ	 ในด้าน

จิตวิทยา	และจรรยาบรรณ	รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ	งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์

	 	 Language	in	speaking	and	writing	skills	for	business	

advertisement,	 and	public	 relation;	 phsycological	 and	ethical	

analysis	of	message	in	different	media,	including	practice	of	speaking	

and	writing	for	business,	advertisement,	and	public	relation

 

 0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development

 	 ลักษระและองค์ประกอบการพูด	การเสริมสร้างบุคลิภาพ

ในการพูด	จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจผู้ฟัง	การสร้างเจตคติที่ดีในการพูด	

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง	 การเตรียมร่างการพูด	 การพูดน�าเสนอ

รายงาน	การพูดโน้มน้าวใจ	การกล่าวสุนทรพจน์	การโต้วาท	ีการประเมิน

ผลการพูด

	 	 Characteristics	 and	 component	 of	 speaking,	

strengthen	 speaking	 personality,	 psychology	 of	motivating	

listener,	good	attitude	in	speaking,	self-confidence,	preparation	

of	 speaking	draft,	presentation,	persuasive	speaking,	speech,	

debate,	speaking	assessment

 

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ 2(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	 การท�าบันทึกย่อ	

การเขียนหนังสือราชการ	 การเขียนเพื่อธุระและธุรกิจ	 การเขียนรายงาน

การประชุม	 การเขียนโครงการ	 การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานส�านักงาน

	 	 Fundamental	 Knowledge	 of	 secretarial	 work,	

shorthand	note,	 official	 document	writing,	 business	writing,	

minute	writing,	project	writing,	program	usage	and	computer	

typing	for	workplace

 

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด 2(2-2-5)

  Writing Article and Miscellaneous Column

 	 ความเข ้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความและคอลัมน์

เบ็ดเตล็ด	กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	ศิลปะ

ในการเขียนและการน�าเสนอ	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด

ประเภทต่างๆ	

	 	 A	 Fundamental	 comprehension	 of	 articles	 and	

various	 columns;	 a	 process	 of	writing	 articles	 and	 various	

columns;	 the	art	 of	writing	and	presentation;	writing	various	

types	of	articles	and	columns

 

 0161 507 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา 2(2-0-4)

  Power and Wisdom of Language

 	 ความหมายและความส�าคญัของภมูปัิญญาทางภาษา	พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใช้ค�า	 ส�านวน	และโวหาร	พลังและภูมิปัญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ	ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

	 	 Definition	and	significance	of	language	wisdom;	

power	 of	 language	used:	 diction,	 idioms,	 and	writing	 styles;	

power	 and	wisdom	of	 language	used	 through	 literary	works,	

including	prose	and	poetry
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  • วิชาโทภาษาญี่ปุ่น

 0164 401 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 1

 	 อ่านและเขยีนตวัอกัษรฮริาคานะ	คาตาคะนะ	การออกเสยีง

ค�าศัพท์	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	

pronunciation;	basic	Japanese	grammar

 

 0164 402 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 401 ทกัษะทางภาษาญ่ีปุน่ขัน้ต้น

เพื่อการสื่อสาร 1 

 Prerequisite : 0164 401 Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  	ไวยากรณ์	ค�าศพัท์และส�านวนภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้นพืน้ฐาน	

การเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

	 	 Basic	Japanese	grammar,	vocabulary	and	idioms;	

reading	and	writing	Kanji	at	basic	level

 

 0164 403 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 402 ทกัษะทางภาษาญ่ีปุน่ขัน้ต้น

เพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0164 402 Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

 	 ไวยากรณ์	ค�าศัพท์	 และส�านวนภาษาญ่ีปุ่นที่มีโครงสร้าง

ต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน

	 	 Japanese	grammar;	vocabulary	and	expressions	

in	continuation	with	elementaray	Japanese	courses

 

 0164 404 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 403 ทกัษะทางภาษาญ่ีปุน่ขัน้กลาง

เพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0164 403 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

 	 ทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง	 เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Application	 of	 intermediate	 Japanese	 skills	 for	

every	day	communication

 

 0164 405 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 404 ทักษะทางภาษาญีปุ่่นขัน้กลาง

เพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0164 404 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

 	 ทักษะการสือ่สารภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึน

ในการท�างาน	การฟังบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการท�างาน

	 	 Japanese	 conversation	 skills	 for	 various	work	

situations;	listening	to	conversations	useful	for	future	workplace

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 




