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สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

1.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

       สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1 วัตถุประสงคเดิม  

                         หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน มีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตที่ 
1.  มีความสามารถในการใชภาษาอิตาเลียนเพ่ือประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ   
2.  มีความรูทั้งดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนที่เพียงพอตอการศึกษาคนควาในระดับสูงตอไป  
3.  สามารถคนควาและเชื่อมโยงความรูในสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนกับสาขาอื่นๆและนําไป 
     ประยุกตใชไดอยางกวางขวาง  
4.  มีวิจารณญาณ คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  

 2.2 วัตถุประสงคปรับปรุง 
                      หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน มีวัตถุประสงคเพื่อ 
               2.2.1   ผลิตบัณฑิตซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

2.2.1.1   มีความสามารถในการใชภาษาอิตาเลียนเพื่อประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2.2.1.2   มีความรูทั้งดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนที่เพียงพอตอการศึกษาคนควาใน            

  ระดับสูงตอไป  
2.2.1.3   สามารถคนควาและเชื่อมโยงความรูในสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนกับสาขาอื่นๆและ 
              นําไปประยุกตใชไดอยางกวางขวาง  

 2.2.1.4   มีวิจารณญาณ คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  

 2.2.2   เพิ่มโปรแกรมเกียรตินิยม เพื่อสงเสริมใหนิสิตพัฒนาตนเองดานวิจัย โดยยังคงมีโปรแกรมปกติ 
(หลักสูตรเดิม)   ควบคูกันไปดวย 

   3.       อาจารยผูสอน 

     3.1   อาจารยประจําในสาขาวิชา 
 

ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. หนึ่งฤดี โลหผล (ผศ.) อ.บ. (จุฬาฯ)                                                                     

M.A. Italian (Middlebury College                            
Dottorato di Ricerca (Università degli Studi di Pisa)       
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, 
Livello Quattro (Università per Stranieri di Siena)          
Certificato in Tecniche dell’Incisione (Accademia di 
Belle Arti  di Firenze) 
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ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
2. สรรควัฒน ประดิษฐพงษ (ผศ.)  อ.บ. (จุฬาฯ)                                                                                      

อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ (จุฬาฯ)                                                   
Diploma di Secondo Grado (Università per Stranieri di Siena) 

3. วิลาสินีย แฝงยงค (อ.) อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ)                                                                    
M.A.T. Italian (Rutgers, the State University of New Jersey) 

   4. ปาจรีย ทาชาติ (อ.) อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ                                                                     
M.A. European Studies (จุฬาฯ)                                                        
M.A. Crossways in European Humanities (Università degli 
Studi di Bergamo – University of St. Andrews) 

5. คารโล เซ็นญิณี (อ.)    Laurea in Lettere (Università degli Studi di Pisa)                            
Post-Laurea in Insegnamento delle Lingue Moderne (Università 
degli Studi di Pisa) 

  
3.2   อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1.  ชัตสุณี สินธุสิงห (รศ.) อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ)                                                                      

Maîtrise-ès-Lettres (Université de Tours)                                          
M.A. Italian (Middlebury College)                                                
Diploma di Abilitazione all’Insegnamento di Lingua Italiana 
all’Estero (Università per Stranieri di Perugia) 

2.  เอลิโย เด คาโรลิส (อ.) Laurea in Sociologia (Università di Roma La Sapienza)                   
Laurea in Ingegneria (Università di Roma La Sapienza) 

3.  อันนาลิซา ดากอสตีโน (อ.) Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Università di 
Roma La Sapienza) 

 

4. หลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตรวมเฉพาะสาขา   71   หนวยกิต 
 

  4.1 โครงสรางหลักสูตร 
  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  แบบวิชาเอกเดี่ยว ซึ่งแยก
ออกเปน  เอกเดี่ยวแบบที่ 1  และ เอกเดี่ยวแบบที่ 2 และ แบบวิชาเอก-โท สําหรับนิสิตที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก  
และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ดังนี้ 
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       4.1.1 โปรแกรมปกติ 
              4.1.1.1 แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 1    71 หนวยกิต 

  วิชาเอก      71 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ   24   หนวยกิต 
   วิชาเลือก    47 หนวยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา      47 หนวยกิต 
    วิชาเลือกนอกสาขา       - หนวยกิต 

  4.1.1.2 แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 2    71          หนวยกิต 
  วิชาเอก      71 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ   24   หนวยกิต 
   วิชาเลือก    47 หนวยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา     27 หนวยกิต 
    วิชาเลือกนอกสาขา     20 หนวยกิต 

                                           รายวิชาเลือกนอกสาขา                           20           หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตางสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร และรายวิชาในคณะอื่น ๆ  
(พาณิชยศาสตรและการบัญชี รัฐศาสตร ครุศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 
ศิลปกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร) 20 หนวยกิต ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

  4.1.1.3 แบบวิชาเอก-โท      71 หนวยกิต 
  วิชาเอก     51 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ  24   หนวยกิต 
   วิชาเลือก   27 หนวยกิต 
  วิชาโท     20 หนวยกิต 

          นิสิตเอกวิชาภาษาอิตาเลียนที่เลือกเรียนแบบเอก-โท ตองเรียนวิชาโทสาขาอื่นสาขาวิชา
เดียวจากในคณะหรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 

  4.1.1.4 วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ  20   หนวยกิต 
   วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
   วิชาเลือก     5 หนวยกิต 

 
 ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเปนวิชาเอกหรือวิชาโท ตองลงทะเบียนเรียน
และสอบผานรายวิชา เลือภาษาตางประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป) 3 รายวิชาตอไปนี้ 
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1    3(2-3-4) 
 Italian I 
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2    3(2-3-4)  
 Italian II 
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3    3(2-3-4) 
 Italian III 
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 4.1.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
       4.1.2.1 แบบวิชาเอก-โท     71    หนวยกิต 
                        วิชาเอก   51                หนวยกิต 
                 วิชาบังคับ     24                หนวยกิต 
                   วิชาเลือก      27                หนวยกิต 

  นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  และปริญญานิพนธรวม 20 หนวยกิต 

                     วิชาโท                  20                หนวยกิต 
 นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเปนวิชาเอกตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนใน
คณะหรือนอกคณะ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต  
 ทั้งนี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาเลือกภาษาตางประเทศ (หมวดการศึกษา
ทั่วไป) 3 รายวิชาตอไปน้ี 
 2234101 ภาษาอิตาเลียน 1     3(2-3-4) 
  Italian I 
 2234102 ภาษาอิตาเลียน 2     3(2-3-4) 
  Italian II 
 2234201 ภาษาอิตาเลียน 3     3(2-3-4) 
  Italian III 

   หมายเหตุ วิชาเอกทุกแบบการศึกษา มีวิชาบังคับ และ วิชาเลือกในสาขาเหมือนกันทุกประการ 
 
 4.2 รายวิชา   
  4.2.1  โปรแกรมปกติ 
   4.2.1.1  วิชาบังคับเอก     24  หนวยกิต 
  2234202  ภาษาอิตาเลียน 4      3(3-0-6) 
    Italian IV 
  2234250  อิตาลีปจจุบัน     3(3-0-6) 
    Italy Today 
  2234300  วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอิตาเลียน  3(3-0-6) 
    Italian Morphology and Syntax 
  2234301  ภาษาอิตาเลียน 5     3(3-0-6)  
    Italian V   

2234302  ภาษาอิตาเลียน 6     3(3-0-6) 
  Italian VI 
2234370  ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3(3–0-6) 
  Background for Studying Italian Art and Literature 
2234373  การอานภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ   3(3-0-6) 

    Italian Critical Reading 
2234499  การศึกษาอิสระ     3(3–0-6) 
  Independent Study 
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 4.2.1.2  รายวิชาเลือก 
    -  แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่  1   47 หนวยกิต 
    -  แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่  2   47 หนวยกิต 
    -  แบบวิชาเอก – โท (วิชาเอก)  27 หนวยกิต 
 
   2234206  ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน    3(3-0-6) 
     The Sound System of Italian 
   2234211  แปลอิตาเลียนเบื้องตน    3(3-0-6) 
     Introduction to Italian Translation 
   2234218  ภาษาอิตาเลียนดานศิลปะ    3(3-0-6) 
     Italian for Art 
   2234255  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 1   3(3-0-6) 
     Survey of Italian Civilization I 
   2234256  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 2   3(3-0-6) 
     Survey of Italian Civilization II 
   2234316  ภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว 1   3(3-0-6) 
     Italian for Tourism I 
   2234325  วรรณกรรมรอยแกวอิตาเลียนรวมสมัย   3(3-0-6) 
     Contemporary Italian Fiction 
   2234361  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน  1    3(3-0-6) 
     Italian Literary Masterpieces I 
   2234362  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน  2    3(3-0-6) 
     Italian Literary Masterpieces II 
   2234371  วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน   3(3-0-6) 
     Techniques for Studying Italian Literature 
   2234382  ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม    3(3-0-6) 
     Modern Italian Art 
   2234385  ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน    3(3-0-6) 
     Survey of Italian Art 
   2234387  ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน    3(3-0-6) 
     Italian Music and Opera 
   2234408  การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง    3(3-0-6) 
     Advanced Italian Speaking 
   2234410  การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 
     Italian academic Writing 
   2234411  แปลอิตาเลียน – ไทย    3(3-0-6)  
     Translation: Italian- Thai 
   2234412  แปลไทย – อิตาเลียน    3(3-0-6) 
     Translation: Thai-Italian 
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   2234416  ภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว  2   3(3-0-6) 
     Italian for Tourism II 
   2234418  ภาษาอิตาเลียนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
     Italian for Business and Industrial Sectors 
   2234431  กวีนิพนธอิตาเลียนสมัยใหม    3(3-0-6) 
     Modern Italian Poetry 
   2234445  การละครอิตาเลียนสมัยใหม    3(3-0-6) 
     Modern Italian Theatre 
   2234455  ประวัติภาษาอิตาเลียน    3(3-0-6) 
     History of Italian Language 
   2234458  History of Italian Thoughts    3(3-0-6) 
     ประวัติความคิดอิตาเลียน 
   2234465  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน  3(3-0-6) 
    Selected Study in Italian Literature 
  2234484  ภาพยนตรอิตาเลียน    3(3-0-6) 
    Italian Films 
   2234491  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3(3-0-6)  
     Selected Study in Italian Language and Culture 
   

4.2.1.3                วิชาโท                         20         หนวยกิต 
รายวิชาสําหรับนิสิตวิชาเอก สาขาอื่นทั้งในคณะและตางคณะเลือกเรียนเปนวิชาโท 20 หนวยกิต 

            วิชาบังคับ                                                15                 หนวยกิต 

  2234101  ภาษาอิตาเลียน 1    3(3-0-6) 
    Italian I 
  2234102  ภาษาอิตาเลียน 2    3(3-0-6) 
    Italian II 
  2234201  ภาษาอิตาเลียน 3    3(3-0-6) 
    Italian III 
  2234202  ภาษาอิตาเลียน 4    3(3-0-6) 
    Italian IV 
  2234250  อิตาลีปจจุบัน    3(3–0-6) 
    Italy Today 

  วิชาเลือก                       5-6              หนวยกิต 

เลือกจากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกไมนอยกวา       5    หนวยกิต 
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4.2.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
          4.2.2.1     แบบวิชาเอก-โท           71  หนวยกิต 
                   วิชาเอก           51                หนวยกิต 
                  วิชาบังคับ                         24                หนวยกิต 
                  วิชาเลือก          27                หนวยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาเหมือนกับในโปรแกรมปกติ และเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และปริญญานิพนธ   รวม  20  หนวยกิต 

  2234591∗ เอกัตศึกษา 1    3(0-9-0) 
    Independent Study I 
  2234592 * เอกัตศึกษา 2    3(0-9-0) 
    Independent Study II 
  2234593 * เอกัตศึกษา 3    3(0-9-0) 
    Independent Study III 
  2234594 * เอกัตศึกษา 4    3(0-9-0) 
    Independent Study IV 
  2234597 * ปริญญานิพนธ 1    4   หนวยกิต 
    Senior Project I 
  2234598 * ปริญญานิพนธ 2    4   หนวยกิต 
    Senior Project II 
 

  วิชาโท                     20                      หนวยกิต 
 นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะหรือนอกคณะ 
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 
 

                4.2.3  แผนการศึกษา  
 

        4.2.3.1              โปรแกรมปกติ 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาแรก 
   2234101 ภาษาอิตาเลียน  1     3  หนวยกิต 
       รวม   3  หนวยกิต 
 
      ปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่สอง 
   2234102 ภาษาอิตาเลียน  2     3  หนวยกิต 
       รวม   3  หนวยกิต 
 

 

                                                 
∗ รายวิชาเปดใหม 
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ปท่ี  2  ภาคการศึกษาแรก 
   2234201  ภาษาอิตาเลียน  3     3  หนวยกิต 
    วิชาเลือกนอกสาขา                2-5  หนวยกิต 
       รวม              5-8  หนวยกิต 

 
ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่สอง 

   2234202  ภาษาอิตาเลียน  4     3  หนวยกิต 
   2234250  อิตาลีปจจุบัน     3  หนวยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา                3-6  หนวยกิต 
    ชาเลือกนอกสาขา                2-5  หนวยกิต 
       รวม            9-12  หนวยกิต 
 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาแรก 
   2234300  วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอิตาเลียน  3  หนวยกิต 
   2234301  ภาษาอิตาเลียน  5     3  หนวยกิต 
   2234370  ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3  หนวยกิต 
  วิชาเลือกในสาขา                 3-6  หนวยกิต 
    วิชาเลือนอกสาขา                 2-5  หนวยกิต 
       รวม           12-15  หนวยกิต 
 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่สอง 
   2234302  ภาษาอิตาเลียน  6     3  หนวยกิต 
   2234373  การอานภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ   3  หนวยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา              9-12  หนวยกิต 
    วิชาเลือกนอกสาขา                2-5  หนวยกิต 
       รวม          15-18  หนวยกิต 

 
ปท่ี  4  ภาคการศึกษาแรก 

   2234499  การศึกษาอิสระ     3  หนวยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา              9-12  หนวยกิต 
     วิชาเลือกนอกสาขา                              2-5  หนวยกิต 
                                                  รวม                                  12-15  หนวยกิต 
 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่สอง 
    วิชาเลือกในสาขา               9-12  หนวยกิต 
    วิชาเลือกนอกสาขา                               2-5  หนวยกิต 

       รวม             9-15  หนวยกิต 
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 4.2.3.2    โปรแกรมเกียรตินิยม 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาแรก 
    2234101  ภาษาอิตาเลียน  1     3  หนวยกิต 
        รวม   3  หนวยกิต 

 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่สอง 

    2234102  ภาษาอิตาเลียน  2     3  หนวยกิต 
        รวม   3  หนวยกิต 
 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาแรก 
    2234201  ภาษาอิตาเลียน  3     3  หนวยกิต 
       วิชาเลือกนอกสาขา                 2-5  หนวยกิต 
    2234591  เอกัตศึกษา  1     3  หนวยกิต 
        รวม                5-8  หนวยกิต 
 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่สอง 
    2234202  ภาษาอิตาเลียน  4     3  หนวยกิต 
    2234250  อิตาลีปจจุบัน     3  หนวยกิต 
     วิชาเลือกในสาขา                3-6  หนวยกิต 
     วิชาเลือกนอกสาขา                2-5  หนวยกิต 
    2234592  เอกัตศึกษา   2     3  หนวยกิต 
        รวม            9-12  หนวยกิต 

 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาแรก 
    2234300  วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอิตาเลียน  3  หนวยกิต 
    2234301  ภาษาอิตาเลียน  5     3  หนวยกิต 
    2234370  ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3  หนวยกิต 
     วิชาเลือกในสาขา                 3-6  หนวยกิต 
                วิชาเลือกนอกสาขา                 2-5  หนวยกิต 
    2234593  เอกัตศึกษา  3     3  หนวยกิต 
        รวม           12-15  หนวยกิต 
 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่สอง 
    2234302  ภาษาอิตาเลียน  6     3  หนวยกิต 
    2234373  การอานภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ   3  หนวยกิต 
     วิชาเลือกในสาขา              9-12  หนวยกิต 
     วิชาเลือกนอกสาขา                2-5  หนวยกิต 
    2234594  เอกัตศึกษา  4     3  หนวยกิต 
        รวม          15-18  หนวยกิต 
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ปท่ี  4  ภาคการศึกษาแรก 
    2234499  การศึกษาอิสระ     3  หนวยกิต 
     วิชาเลือกในสาขา              9-12  หนวยกิต 
        วิชาเลือกนอกสาขา                2-5  หนวยกิต 
    2234597  ปริญญานิพนธ  1     4  หนวยกิต 
        รวม           12-15  หนวยกิต 
 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่สอง 
     วิชาเลือกในสาขา              9-12  หนวยกิต 
     วิชาเลือกนอกสาขา                               2-5  หนวยกิต 
    2234598  ปริญญานิพนธ  2     4  หนวยกิต 
        รวม             9-15  หนวยกิต 

 
 

 4.2.4  คําอธิบายรายวิชา  
 
 2234101 ภาษาอิตาเลียน 1      3 (2-3-4) 

   ไวยากรณขั้นตน การสรางทักษะดานความเขาใจในการอาน การฟง และดาน 
การแสดงออกทางการพูด   และการเขียน การออกเสียงที่ถูกตองโดยเฉพาะใน 
ระดับหนวยเสียง พยางค และคํา 
Italian I 

   ITALIAN I 
Basic Italian grammar; formation of skills in reading and listening comprehension,  
as well as oral and written expression; correct pronunciation especially of sounds. 
 
 

    2234102 ภาษาอิตาเลียน 2      3 (2-3-4) 
     (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 หรือรายวิชา 
    ที่คณะอนุญาต) 

    พ้ืนฐานทางไวยากรณ การพัฒนาทักษะความเขาใจในการอาน การฟง และทักษะ 
การแสดงออกทางการพูด และการเขียน การลงน้ําหนักและใชทํานองเสียงที่ถูกตอง 

      Italian II 
      ITALIAN II 

                         (Condition: PREP 2234101 ITALIAN I OR CONSENT OF FACULTY) 
  Fundamentals of Italian grammar; development of skills in reading and listening 
comprehension as well  as in oral and written expression; pronunciation with correct accent 
and intonation. 
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2234201    ภาษาอิตาเลียน 3     3 (2-3-4) 
    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 หรือ 

รายวิชาที่คณะอนุญาต) 
หลักไวยากรณอิตาเลียน ฝกทักษะการอาน การฟง การพูด และการเขียน 
โดยเนนความรวดเร็วในการรับรูและความคลองแคลวในการใชภาษา 
อยางถูกตอง 
Italian III 
ITALIAN III 
(Condition: PREP 2234102 ITALIAN II OR CONSENT OF FACULTY) 
Italian grammar; practice in reading, listening, speaking and writing with  
emphasis on rapid apprehension as well as current and accurate expression. 

 
  2234202  ภาษาอิตาเลียน 4    3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234201 ภาษาอิตาเลยีน 3 หรือ 
รายวิชาที่คณะอนุญาต) 
ทักษะการใชภาษาอิตาเลียนขั้นกลาง การฟงขอความจากสถานการณจริง  
การพูดเพื่ออธิบาย การอานโดยใชกลวิธีตางๆเพื่อจับใจความ การเขียน 
โดยใชศัพทและโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตอง 
Italian IV  
ITALIAN IV 
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY) 
Intermediate skills in using Italian language; listening to passages in real life 
situations;  descriptive  speaking; reading strategies for main ideas; writing 
with correct vocabulary and grammatical structures. 

 
  2234206  ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน   3 (3-0-6) 

ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน ไดแก สระ พยัญชนะ การลงเสียงเนนหนัก  
และทํานองเสียง สัทอักษรและการถอด เสียง การฝกออกเสียง 
The Sound System of Italian 
SOUND SYS ITAL 
The Italian sound system: vowels, consonants, stress and intonation; phonetic  
alphabets and transcription; practice in pronunciation. 
 

  2234211  แปลอิตาเลียนเบื้องตน       3 (3-0-6) 
หลักเบื้องตนในการแปลภาษาอิตาเลียนเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษา 
อิตาเลียน โดยเนนความแตกตางทางดานโครงสรางภาษา การใชพจนานุกรม  
การฝกแปลขอความที่มีเนื้อหาและโครงสรางประโยคไมซับซอน เนนภาษาที่ 
ใชในชีวิตประจําวัน 
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Introduction to Italian Translation 
INTRO ITAL TRANSL 
Basic principles in translating Italian to Thai and vice-versa with emphasis on  
differences in linguistic structures; use of dictionaries; practice in translating  
passages with basic content and sentence structures, with emphasis on the  
language used in daily life. 

 
  2234218  ภาษาอิตาเลียนดานศิลปะ   3 (3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศิลปะและศิลปะประยุกต การฝกทักษะการฟง การพูด  
การอาน และการเขียนศัพทและสํานวนภาษาอิตาเลียนในวงการศิลปะ  
Italian for Art 
ITAL ART 
Fundamental knowledge in art and applied arts; practice in listening,  
speaking, reading and writing; Italian terms and expressions in the field  
of arts. 

 
  2234250  อิตาลีปจจุบัน    3 (3-0-6) 
    สภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของประเทศอิตาลีโดยสังเขป ความเปนมา 

ของชาวอิตาเลียน ภาษาอิตาเลียน อุปนิสัย ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของ 
ชาวอิตาเลียน การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจในปจจุบัน 
Italy Today 
ITALY TODAY 
Overview of geography and history of Italy; origins of Italian people and  
language, Italian character, mentality, belief and ways of life; politics,  
administration and economy of Italy today. 

 
  2234255  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 1  3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของประเทศอิตาลีต้ังแตยุคกลางจนถึง 
ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ โดยเนนการแสดงออกทางภูมิปญญาและงานสรางสรรค 
ในบริบทของการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณูปการตอชาวโลก 
Survey of  Italian Civilization I 
SURV ITAL CIV I 
Historical and social evolution of Italy from the Middle Ages to Renaissance,  
with emphasis on intellectual and creative manifestations in an integrated  
economic, social and political context; Italian contributions to the world. 
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2234256            ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 2   3 (3-0-6)   
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของประเทศอิตาลีต้ังแตคริสตศตวรรษที่  
17 จนถึงสมัยรวมประเทศ โดยเนนการแสดงออกทางภูมิปญญาและงาน 
สรางสรรคในบริบทของการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณูปการตอ
ชาวโลก 
Survey o f Italian Civilization II 
SURV ITAL CIV II 
Historical and social evolution of Italy from the seventeenth century to the 
Unification Period, with emphasis on intellectual and creative manifestations  
in an integrated economic, social and political context; Italian contributions to  
the world. 
 

2234300 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอิตาเลียน  3 (3-0-6) 
ลักษณะ   ความหมาย   และหนาที่ของคําชนิดตางๆ สวนประกอบของประโยค 
ประโยคความเดียว  ความรวม และความซอน การวิเคราะหและสรางประโยค 
Italian Morphology and Syntax  
ITAL MORPH SYN 
Characteristics, meaning and functions of parts of speech; sentence components; 
simple, compound and complex sentences; sentence analysis and construction. 
 

2234301 ภาษาอิตาเลียน 5     3 (3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 หรือ 
รายวิชาที่คณะอนุญาต) 
ทักษะการใชภาษาอิตาเลียนขั้นสูง การฟงขอความจากสื่อตางๆ การพูดเพื่อ 
เลาเรื่อง การอานงานเขียนประเภทตางๆ การเขียนเชิงบรรยายและพรรณนา  
โดยใชโครงสรางไวยากรณและศัพทสํานวนที่ถูกตองและเหมาะสม 
Italian V 
ITALIAN V 
(Condition: PREP 2234202 ITALIAN IV OR CONSENT OF FACULTY) 
Advanced skills in using Italian language; listening to messages from media;  
narrative speaking; reading of various text types; narrative and descriptive 
writing using correct and appropriate grammatical structures, vocabulary and 
expressions. 
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2234302 ภาษาอิตาเลียน 6     3 (3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 หรือ 
รายวิชาที่คณะอนุญาต) 
ทักษะการใชภาษาอิตาเลียนขั้นสูง การฟงขอความที่มีประเด็นซับซอน การพูด
เชิงอภิปรายและโตแยง การอานและวิเคราะหบทความ การเขียนเชิงเปรียบเทียบ
และวิเคราะหโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ถูกตองและศัพทสํานวนที่หลากหลาย 
Italian VI 
ITALIAN VI 
(Condition: PREP 2234301 ITALIAN V OR CONSENT OF FACULTY) 
Advanced skills in using Italian language; listening to complex messages; 
discussion and argument; reading and analyzing texts; writing for comparison 
and analysis, using correct grammatical structures and a variety of vocabulary 
and expressions. 
 

2234316 ภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว 1   3 (3-0-6) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยว ศัพทและสํานวนที่ใชในวงการทองเที่ยว 
และในการจัดบริการนําเที่ยวในประเทศไทยและประเทศอิตาลี 
Italian for Tourism I 
ITAL TOUR I 
Fundamental knowledge in tourism; terms and expressions in the field of 
tourism and tour organization in Thailand as well as in Italy. 
 

2234325 วรรณกรรมรอยแกวอิตาเลียนรวมสมัย   3 (3-0-6) 
นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลียนรวมสมัย เนนประวัติและผลงานของนักเขียน  
การวิเคราะหนวนิยายและเรื่องสั้นคัดสรร 
Contemporary Italian Fiction 
CONTEM ITAL FICT 
Contemporary Italian novels and short stories, focusing on authors’ biography 
and work; analysis of selected novels and short stories. 
 

2234361 วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1    3 (3-0-6) 
วรรณกรรมเอกอิตาเลียนตั้งแตยุคแรกจนถึงคริสตศตวรรษที่ 16 ภูมิหลัง 
ทางประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม ผูแตงและผลงาน แกนเรื่อง เทคนิค 
การประพันธ ลักษณะเฉพาะ คุณคาและอิทธิพล การอานบทวรรณกรรมเอก 
คัดสรรซึ่งเปนตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแตละยุคสมัย  
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Italian Literary Masterpieces I 
ITAL LIT MAST I 
Italian literary masterpieces from the beginning to the sixteenth century; 
historical, social and cultural background; authors and their works, themes, 
literary techniques, characteristics, values and influence; reading of selected 
excerpts of masterpieces representing literary movements in each period. 
 

 2234362  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2    3 (3-0-6) 
วรรณกรรมเอกอิตาเลียนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 จนถึงปจจุบัน ภูมิหลัง 
ทางประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม ผูแตงและผลงาน แกนเรื่อง เทคนิค 
การประพันธ ลักษณะเฉพาะ คุณคาและอิทธิพล การอานบทวรรณกรรมเอก 
คัดสรรซึ่งเปนตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแตละยุคสมัย  
Italian Literary Masterpieces II 
ITAL LIT MAST II 

    Italian literary masterpieces from the seventeenth century to the present;  
historical, social and cultural background; authors and their works, themes, 
literary techniques, characteristics, values and influence; reading of selected 
excerpts of masterpieces representing literary movements in each period. 
 

2234370  ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3 (3-0-6) 
ภูมิหลังทางเทพปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิลในงานศิลปะและวรรณคดี 
อิตาเลียน การนําความรูไปประยุกตในการวิเคราะหและวิจารณศิลปะและ
วรรณคดีอิตาเลียน 
Background for Studying Italian Art and Literature 
BKGD ITAL ART LIT 
Background of classical mythology and Bible in Italian art and literature;  
application of the knowledge in analyzing and criticizing Italian art and 
literature. 

 
2234371 วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน   3 (3-0-6) 

องคประกอบของวรรณกรรมชนิดตาง ๆ การเขาถึง การวิเคราะห และการตี 
ความตัวบท การใสขอมูลเชิงจิตวิทยาโดยผูเขียนหรือกวี ความสัมพันธระหวาง
บทประพันธกับสังคม                                      
Techniques for Studying Italian Literature 
TECH STUD ITAL LIT 
Elements of various literary genres; textual approach, analysis and 
interpretation; psychological input from writers or poets; relation between 
literary work and society. 
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2234373 การอานภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ   3 (3-0-6) 
หลักการอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ วิธีอานและตีความตัวบทลักษณะตางๆ 
และบทคัดสรรจากวรรณกรรมอิตาเลียน 
Italian Critical Reading 
ITAL CRIT READ 
Principles of analytical and critical reading; methods of reading and interpreting 
various types of texts and selected excerpts of Italian literary works. 
 

2234382 ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม    3 (3-0-6) 
ศิลปะอิตาเลียนสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 ศิลปนและกระแสศิลปะ 
สําคัญ ปฏิสัมพันธระหวางศิลปะอิตาเลียนกับสังคม ศิลปะอิตาเลียนในบริบท 
ทางวัฒนธรรมยุคใหม                                                                   
Modern Italian Art 
MOD ITAL ART 
Italian art of the nineteenth and twentieth centuries; artists and key movements 
of art; interaction between Italian art and society; Italian art in the cultural 
context of modern time. 

 
2234385 ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน    3 (3-0-6) 

พัฒนาการศิลปะอิตาเลียนตั้งแตยุคกลางจนถึงคริสตศตวรรษที่ 18 ชีวิต 
และผลงานของศิลปนเอกดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม  
ลักษณะเดนของศิลปะในแตละยุคสมัย                          
Survey of Italian Art 
SURV ITAL ART 
Development of Italian art from the Middle Ages to the eighteenth century: life 
and work of great masters in painting, sculpture and architecture; characteristics 
of art in each period. 
 

2234387 ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน    3 (3-0-6) 
ประวัติ รูปแบบ และลักษณะของดนตรีอิตาเลียน โดยเนนอุปรากรยุค
คริสตศตวรรษที่ 19 การวิเคราะหทวงทํานอง “อาเรีย” จากผลงานที่คัดสรร  
การอาน “ลิเบรตติ” ประวัติดนตรี และชีวประวัติของนักดนตรี 
Italian Music and Opera                                                                                                                      
ITAL MUS OP 
History, forms and characteristics of Italian music with emphasis on nineteenth 
century opera; analysis of major arias from selected works; reading of passages 
from libretti; history of music and biographies of musicians. 
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2234408  การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง    3 (3-0-6) 
การฝกสนทนา อภิปราย และวิจารณในหัวขอตางๆ การเสนอความคิด 
และขอโตแยงอยางมีเหตุผล    การกลาวสุนทรพจน        
Advanced Italian Speaking 
ADV ITAL SPEAK 
Practice in conversation, discussion and criticism on various topics; 
presentation of logical ideas and arguments; speech delivering. 
 

2234410 การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
หลักการเขียนเชิงวิชาการ การนําเสนอความคิดเชิงวิเคราะห การฝกเขียน 
รายงานเชิงวิชาการ 
Italian Academic Writing 
ITAL ACAD WRIT 
Principles of academic writing; presentation of analytical ideas; practice  
in writing academic reports. 
 

2234411  แปลอิตาเลียน-ไทย     3 (3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234211 แปลภาษาอิตาเลียนเบื้องตน  
หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) 
ทฤษฎีการแปล การฝกแปลขอความจากภาษาอิตาเลียนเปนภาษาไทย โดยเนน 
ความแตกตางระหวางภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียน การวิเคราะหปญหาใน 
การแปล 
Translation: Italian-Thai 
TRANSL ITAL-TH 
(Condition: PREP 2234211 INTRO ITAL TRANSL OR CONSENT  
OF FACULTY) 
Translation theories; practice in translating from Italian into Thai with emphasis 
on differences between both languages; analysis of translation problems. 

 
2234412 แปลไทย-อิตาเลียน     3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2234211 แปลภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 
หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) 
การฝกแปลขอความจากภาษาไทยเปนภาษาอิตาเลียน โดยเนนความแตกตาง
ระหวางภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียน การวิเคราะหปญหาในการแปล  
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Translation: Thai-Italian                                                                                                                      
TRANSL TH-ITAL 
(Condition: PREP 2234211INTRO ITAL TRANSL OR CONSENT OF 
FACULTY) 
Practice in translating from Thai into Italian with emphasis on differences 
between both languages; analysis of translation problems. 
 

2234416 ภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว 2   3 (3-0-6) 
แหลงทองเที่ยวสําคัญในประเทศอิตาลีและประเทศไทย ศัพท สํานวน และ
โครงสรางประโยคที่ใชในการใหขอมูลดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ และวิถีชีวต                                                    
Italian for Tourism II 
ITAL TOUR II 
Main tourist attractions in Italy and Thailand; terms, expressions and sentence 
structures used in giving information on geography, history, art, culture, beliefs 
and ways of life. 
 

2234418 ภาษาอิตาเลียนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
การใชภาษาอิตาเลียนในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ไดแก ศัพท สํานวน 
รูปแบบประโยค ทักษะการฟง พูด อานและเขียนในบริบททางธุรกิจ วิธีการ
ดําเนินธุรกิจของชาวอิตาเลียน วัฒนธรรมที่เกี่ยวของในการติดตอทางธุรกิจกับ
ชาวอิตาเลียน                                                                                                                            
Italian in Business and Industrial Sectors 
ITAL BUS INDUS 
Use of Italian language in business and industrial sectors; vocabulary, 
expressions and sentence patterns; skills in listening, speaking, reading and 
writing in business context; Italian ways of doing business; culture involved in 
dealing business with Italians. 
 

2234431 กวีนิพนธอิตาเลียนสมัยใหม    3 (3-0-6) 
การวิเคราะหรูปแบบ แกนเรื่อง ศิลปะการประพันธและแนวคิดจากบทกวี
สมัยใหมคัดสรร                       
Modern Italian Poetry  
MOD ITAL POET  
Analysis of forms, themes, techniques and concepts from modern selected 
poems. 
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2234445 การละครอิตาเลียนสมัยใหม    3 (3-0-6) 
คอมเมเดีย เดล ลารเต การปฏิรูปการละคร อุปรากร และ “โอเปเร็ตตา” ละคร
สะทอนสังคมในคริสตศตวรรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน                                                                          
Modern Italian Theatre 
MOD ITAL THEAT 
Commedia dell’Arte; the theatre reformation; opera and operetta; theatre 
reflecting societies from the twentieth century to the present. 
 

2234455 ประวัติภาษาอิตาเลียน      3 (3-0-6) 
ประวัติและพัฒนาการสําคัญของภาษาอิตาเลียน  ความสัมพันธระหวาง 
ภาษาอิตาเลียนกับปจจัยทางภูมิศาสตร สังคม และการเมือง                                                                
History of Italian Language  
HIST ITAL LANG 
History and major development of the Italian language; relation between the 
Italian language and geographic, social and political factors. 
 

2234458 ประวัติความคิดอิตาเลียน    3 (3-0-6) 
รากฐานทางความคิดอิตาเลียนจากยุคโรมัน ความคิดของนักปราชญที่สําคัญ 
ของอิตาลีต้ังแตยุคกลางจนถึงสมัยปจจุบัน อิทธิพลของความคิดเหลานั้นตอ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการสรางสรรคผลงาน 
ทางศิลปะและวรรณคดีในประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ                                                                 
History of Italian Thoughts 
HIST ITAL THOUGHT 
Origin of Italian thoughts from the Roman period; thoughts of great Italian 
thinkers from the Middle Ages to the present; their influences on changes in 
economy, society, politics and creation of art and literature in Italy and other 
countries. 
 

2234465 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน  3 (3-0-6) 
บทประพันธรอยแกวหรือรอยกรอง นักเขียน หรือความเคลื่อนไหว 
ทางวรรณกรรมที่สําคัญในวรรณคดีอิตาเลียน                                                                                     
Selected Study in Italian Literature 
SEL STUD ITAL LIT  
Works in poetry or prose, authors or remarkable literary movements in Italian 
literature. 
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2234484  ภาพยนตรอิตาเลียน    3 (3-0-6) 
พัฒนาการภาพยนตรอิตาเลียนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน                   
การวิเคราะหภาพยนตรเรื่องเอกของอิตาลี วิวัฒนาการของภาพยนตร                    
อิตาเลียนในบริบทดานศิลปะ สังคม และการเมือง 
Italian Films 
ITALIAN FILMS 
Development of Italian films from the twentieth century to the present; analysis 
of major films; evolution of Italian films in artistic, social and political contexts. 
 

2234491 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3  (3-0-6) 
การศึกษาวิเคราะหในหัวขอเฉพาะเรื่องดานภาษา   ดนตรี  ศิลปะ   
ภาพยนตร ประวัติศาสตรหรือปรัชญาของอิตาลี                                                                                 
Selected Study in Italian Language and Culture 
SEL STUD ITAL LANG 
Analytical study of selected topics in Italian language, music, art, film, history, 
or philosophy. 
 

2234499 การศึกษาอิสระ      3 (3-0-6) 
การคนควาและเสนอผลงานในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรม  
อิตาเลียนตามความสนใจของแตละบุคคล                                                                                           
Independent Study 
INDEP STUDY  
Research and presentation of a topic in the Italian language, literature or culture 
according to individual interest. 

 

2234591∗               เอกัตศึกษา 1      3 (0-9-0) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรม 
อิตาเลียนหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
Independent Study I 
INDEPT STUD I 
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
In-depth study of one or more topics of special interest in the Italian language, 
literature or culture. 
 
 
 

                                                 
*  รายวิชาใหม 
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2234592∗               เอกัตศึกษา 2      3 (0-9-0) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรม 
อิตาเลียนหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
Independent Study II 
INDEPT STUD II 
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
In-depth study of one or more topics of special interest in the Italian language, 
literature or culture. 
    

2234593∗       เอกัตศึกษา 3        3 (0-9-0) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรม 
อิตาเลียนหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
Independent Study III 
INDEPT STUD III 
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
In-depth study of one or more topics of special interest in the Italian language, 
literature or culture. 
 

2234594∗    เอกัตศึกษา 4              3 (0-9-0) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตา
เลียนหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
Independent Study IV 
INDEPT STUD IV 
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
In-depth study of one or more topics of special interest in the Italian language, 
literature or culture. 
 

2234597∗ ปริญญานิพนธ 1     4  หนวยกิต 
Senior Project I 
 

2234598∗ ปริญญานิพนธ 2     4  หนวยกิต 
Senior Project II 
 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 
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   4.2.5    เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
  

     โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 

จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาเฉพาะ              71  หนวยกิต 
1. แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 1                  71 หนวยกิต 
   วิชาเอก                                      71   หนวยกิต 
             วิชาบังคับ                  24   หนวยกิต 
             วิชาเลือก                    47  หนวยกิต 
                   วิชาเลือกในสาขา              47     หนวยกิต 
                   วิชาเลือกนอกสาขา            0      หนวยกิต 
 
2. แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 2                 71 หนวยกิต 
    วิชาเอก                                   71   หนวยกิต 
          วิชาบังคับ                  24   หนวยกิต 
          วิชาเลือก                    47  หนวยกิต 
                วิชาเลือกในสาขา              27     หนวยกิต 
                วิชาเลือกนอกสาขา           20      หนวยกิต 
รายวิชาเลือกนอกสาขา   20 หนวยกิต 
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตางสาขาวิชาในคณะอักษร-
ศาสตร และรายวิชาในคณะอื่น ๆ 20 หนวยกิต  ทั้งนี้  โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
 
3.  แบบวิชาเอก-โท                                  71  หนวยกิต 
     1. วิชาเอก                                51  หนวยกิต 
               วิชาบังคับ                24  หนวยกิต 
               วิชาเลือก                 27  หนวยกิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    
 
                คงเดิม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
          
             

             คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไมเปดสอนเปน 
        โปรแกรมเกียรตินิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
วิชาเลือก                    27      หนวยกิต 
(นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียน   และปริญญานิพนธ   
รวม 20 หนวยกิต  และเรียนรายวิชา
เลือกอีก 7 หนวยกิต) 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 
2. วิชาโท                   ไมนอยกวา       20          หนวยกิต 
 (นิสิตตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นสาขาวิชาเดียวจากในคณะ
หรือนอกคณะอีก  ไมนอยกวา 20  หนวยกิต) 
 

ท้ังนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเปนวิชาเอกหรือวิชา

โท ตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาเลือก

ภาษาตางประเทศ(หมวดการศึกาาทั่วไป) 3 รายวิชา ดังนี้ 

2234101 ภาษาอิตาเลียน 1                   (3) 
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2                   (3) 
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3                   (3) 
 

วิชาโท                                                          20        หนวยกิต 

  สําหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 
               วิชาบังคับ                           15  หนวยกิต 
               วิชาเลือก                              5   หนวยกิต 

  
 คงเดิม 

 
 

 
 
 
 

     คงเดิม 
 
 
 

 
                        

 
 

        คงเดิม 
 
 
 

  
             เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 

    
 
 

            เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ไมเปดสอนเปนวิชาโท 

 

 

 
รายวิชา 
 
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 

แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่  1  และแบบที่  2 
รายวิชาบังคับเอก     24      หนวยกิต 
2234202  ภาษาอิตาเลียน  4                                                    (3) 
2234250  อิตาเลียนปจจุบัน                                                    (3) 
2234300  วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอิตาเลียน    (3) 
2234301  ภาษาอิตาเลียน  5                                                    (3) 
2234302  ภาษาอิตาเลียน  6                                                    (3)   
2234370  ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปและวรรณคดีอิตาเลียน (3) 
2234373  การอานภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ                          (3)   
2234499  การศึกษาอิสระ                                                       (3)    
    

 
 
 
 
 
                                                                     

              คงเดิม 
              

 
 
 
 
 
 

ไมเปดสอนเปน 
โปรแกรมเกียรตินิยม 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2551 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 
รายวิชาเลือก     27     หนวยกิต 
2234206  ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน                             (3) 
2234211  แปลอิตาเลียนเบื้องตน                                   (3) 
2234218  ภาษาอิตาเลียนดานศิลปะ                              (3) 
2234255  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 1                      (3) 
2234256  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 2                      (3) 
2234316  ภาษาอิตาเลียนการทองเที่ยว 1                      (3) 
2234325  วรรณกรรมรอยแกวอิตาเลียนรวมสมัย         (3) 
2234361  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1                            (3) 
2234362  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2                            (3) 
2234371  วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน                     (3) 
2234382  ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม                               (3) 
2234385  ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน                                 (3) 
2234387  ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน                           (3) 
2234408  การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง                         (3) 
2234410  การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิทยการ              (3) 
2234411  แปลอิตาเลียน-ไทย                                        (3) 
2234412  แปลไทย – อิตาเลียน                                     (3) 
2234416  ภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว 2          (3) 
2234418  ภาษาอิตาเลียนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม   (3) 
2234431  กวีนิพนธอิตาเลียนสมัยใหม                         (3) 
2234445  การละครอิตาเลียนสมัยใหม                         (3) 
2234455  ประวัติภาษาอิตาเลียน                                   (3) 
2234458  ประวัติความคิดอิตาเลียน                              (3) 
2234465  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน (3) 
2234484  ภาพยนตรอิตาเลียน                                       (3) 
2234491  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและ               (3) 
                วัฒนธรรมอิตาเลียน   
 
รายวิชาเลือกนอกสาขา      20    หนวยกิต 
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตางสาขาวิชาในคณะอักษร-
ศาสตร และรายวิชาในคณะอื่น ๆ 20 หนวยกิต  ทั้งนี้  
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
                   
 
 
                    
                 คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       
 
 
 

      ไมเปดสอนเปน 
        โปรแกรมเกียรตินิยม 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 
แบบวิชาเอก-โท                   71 หนวยกิต 
    1. วิชาเอก        51 หนวยกิต 
              วิชาบังคับ       24   หนวยกิต 
              วิชาเลือก        27 หนวยกิต 
 
รายวิชาบังคับ  24  หนวยกิต 
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4                                                    (3) 
2234250 อิตาลีปจจุบัน                                                         (3) 
2234300 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอิตาเลียน    (3) 
2234301 ภาษาอิตาเลียน 5                                                    (3) 
2234302 ภาษาอิตาเลียน 6                                                    (3) 
2234370 ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปและวรรณคดีอิตาเลีย    (3) 
2234373 การอานภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ                         (3) 
2234499 การศึกษาอิสระ                                                     (3) 
 
รายวิชาเลือก   27   หนวยกิต 
2234206  ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน                                    (3) 
2234211  แปลอิตาเลียนเบื้องตน                                          (3) 
2234218  ภาษาอิตาเลียนดานศิลปะ                                     (3) 
2234255  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 1                             (3) 
2234256  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 2                             (3) 
2234316  ภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว 1                 (3) 
2234325  วรรณกรรมรอยแกวอิตาเลียนรวมสมัย                (3) 
2234361  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1                                   (3) 
2234362  วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2                                   (3) 
2234371  วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน                            (3) 
2234382  ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม                                      (3) 
2234385  ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน                                        (3) 
2234387  ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน                                  (3) 
2234408  การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง                                 (3) 
2234410  การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิทยการ                     (3) 
2234411  แปลอิตาเลียน-ไทย                                               (3) 
2234412  แปลไทย – อิตาเลียน                                             (3) 
2234416  ภาษาอิตาเลียนการทองเที่ยว 2                              (3) 
2234418  ภาษาอิตาเลียนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม          (3) 

 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

           คงเดิม      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

      คงเดิม    
 
  

3. แบบวิชาเอก-โท         71   หนวยกิต 
    1. วิชาเอก      51   หนวยกิต 
 
           
 
          วิชาบังคับ       24  หนวยกิต 
            
 
 
 
                 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 
        วิชาเลือก        27  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
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*  รายวิชาเปดใหม 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 
2234431  กวีนิพนธอิตาเลียนสมัยใหม                         (3) 
2234445  การละครอิตาเลียนสมัยใหม                         (3) 
2234455  ประวัติภาษาอิตาเลียน                                   (3) 
2234458  ประวัติความคิดอิตาเลียน                              (3) 
2234465  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน (3) 
2234484  ภาพยนตรอิตาเลียน                                       (3) 
2234491  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและ               (3) 
                วัฒนธรรมอิตาเลียน   

 
 
 

      คงเดิม 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 
และเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
2234591*   เอกัตศึกษา 1           (3) 
2234592*   เอกัตศึกษา 2           (3) 
2234593*   เอกัตศึกษา 3           (3) 
2234594*   เอกัตศึกษา 4           (3) 
2234597*   ปริญญานิพนธ 1     (4) 
2234598*   ปริญญานิพนธ 2     (4) 
 

     2. วิชาโท           ไมนอยกวา      20 หนวยกิต 
(นิสิตเอกวิชาภาษาอิตาเลียนที่เลือกเรียนแบบเอก-โท ตอง
เรียนวิชาโทสาขาอื่นสาขาวิชาเดียวจากในคณะหรือนอกคณะ
อีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต) 
 

4.  วิชาโท                                                 20            หนวยกิต 
รายวิชาสําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและ 
นอกคณะ   20   หนวยกิต 

         วิชาบังคับ       15   หนวยกิต 
          วิชาเลือก          5 หนวยกิต 
 

      วิชาบังคับ                         15           หนวยกิต 
2234101   ภาษาอิตาเลียน 1                                                  (3) 
2234102   ภาษาอิตาเลียน 2                                                  (3) 
2234201   ภาษาอิตาเลียน 3                                                  (3) 
2234202   ภาษาอิตาเลียน 4                                                  (3) 
2234250   อิตาลีปจจุบัน                                                       (3) 
     วิชาเลือก                        5-6           หนวยกิต 
เลือกจากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกไมนอยกวา  

5  หนวยกิต 

 
 

คงเดิม 
 
 
           
 
 

 
 

    
 

     คงเดิม 
 
 
 
 

 

            

                เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ไมเปดสอนเปนวิชาโท 


