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สาขาวิชาภาษาอติาเลียน 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  สาขาวิชาภาษาอิตาเลยีน  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร  

2.1  วัตถปุระสงคเดิม               
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและความเชี่ยวชาญภาษาอิตาเลยีนทัง้ในเชิงวิชาการและในลักษณะวิชาชีพเฉพาะ  
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูและเขาใจวรรณคดีและอารยธรรมอิตาเลียนในฐานะที่เปนสวนสําคญัในการ 

ศึกษาคนควาเกีย่วกับประเทศอิตาลีและทีเ่ปนสวนเสริมของการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและการ 
ดํารงชีวิตอยางสนุทรีย  

(3) เพื่อเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในระดับสูงตอไปทั้งในดานวิธีการศกึษา สิ่งที่ศึกษา และตัวผูศึกษา 
2.2  วัตถปุระสงคปรับปรุง  

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบตัิดังนี้             
(1) มีความสามารถในการใชภาษาอิตาเลยีนเพ่ือประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรูทั้งดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลยีนที่เพยีงพอตอการศึกษาคนควาในระดับสูงตอไป 
(3) สามารถเชื่อมโยงความรูในสาขาวิชาภาษาอิตาเลยีนกบัสาขาอื่นๆและนําไปประยกุตใชไดอยางกวางขวาง 

 
3. อาจารยผูสอน 
 3.1  อาจารยประจําในภาควิชา 
 

ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. 
 
 
 
 

2. 
 

3. 

ชัตสุณี  สินธสุิงห (รศ.) 
 
 
 
 
วิลาสินยี  แฝงยงค (อ.) 
 
สรรควัฒน  ประดิษฐพงษ (อ.) 
 
 

อ.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ)   
Maîtrise-ès-Lettres (Tours)                                 
M.A. Italian (Middlebury)   
Diploma di Abilitazione all 'Insegnamento di Lingua 

Italiana all 'Estero (Perugia) 
อ.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ) 
M.A.T. in Italian (RUTGERS) 
อ.บ. (จุฬาฯ)  
Diploma di Primo Grado (Siena) 
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ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
4. หนึ่งฤด ี โลหผล (อ.) 

 
 
 
 

อ.บ. (จุฬาฯ) 
M.A. Italian (Middlebury) 
Certificato in Tecniche dell’ Incisione (Florence) 
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera,    
   Livello Quattro (Siena) 

5. Silvia Memelli Bachelor and Master Degree in Oriental Languages 
(Cà foscari University of Venice) 

 
3.2  อาจารยพิเศษ 

 
ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 

1. Elio De Carolis Laurea in Sociologia (Rome) 

2. Marina De Antonellis Smimmo Laurea in Giurisprudenza (Naples) 
Iscrizione all’ Albo degli Avvocati (Naples) 

3. Fra. Mauro  Bazzi B.A. Sacred Theology (Milan) 
M.A. Religious and Values Education (Manila) 

 
4.  หลักสูตร 

จํานวนหนวยกติรวมวิชาเฉพาะสาขา  71  หนวยกติ 
4.1  โครงสรางหลักสูตร   

สาขาวิชาภาษาอิตาเลยีนเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวชิาภาษาอิตาเลยีน แบบวิชาเอกเดี่ยว และ แบบวชิาเอก–โท   
สําหรับนสิิตทีเ่ลอืกเรยีนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรยีนวิชาเอกสาขาอ่ืนทั้งในคณะ 
และนอกคณะที่เลือกเรียนเปนวิชาโท ดังนี้ 
4.1.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว                           71  หนวยกิต 

วิชาบังคับ                             23  หนวยกติ 
                 วิชาเลือก                                48  หนวยกติ 

   วิชาเลือกในสาขา             28  หนวยกติ 
     วิชาเลือกนอกสาขา        20  หนวยกติ 

  4.1.2  แบบวิชาเอก-โท                  71  หนวยกิต 
  วิชาเอก              51  หนวยกติ 
 

วิชาบังคับ        23  หนวยกติ 
       วิชาเลือก        28  หนวยกติ 
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วิชาโท          ไมนอยกวา  20  หนวยกติ 

นิสิตเอกวิชาภาษาอิตาเลยีนทีเ่ลือกเรยีนแบบเอก-โท ตองเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือ 
นอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 

4.2 รายวิชา   
4.2.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว                            71   หนวยกิต   

วิชาบังคับ                                 23  หนวยกิต 
2234101 ภาษาอิตาเลยีน              3 (2-3-4) 

 Italian I 
2234102 ภาษาอิตาเลยีน 2                                  3 (2-3-4) 

 Italian II                                   
2234201 ภาษาอิตาเลยีน 3                                  3 (2-3-4) 

 Italian III                               
2234205 การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 1                             2 (1-2-3) 

 Italian Reading and Listening Comprehension I                                
2234209 การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลยีน                             2 (1-2-3) 
 Italian Oral and Written Expression                                  
2234252∗ ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน                              2 (2-0-4) 
 Survey of Italian Civilization 
2234303 ระบบไวยากรณภาษาอิตาเลยีน           2 (1-2-3) 

 Grammatical Structure of Italian 
2234365∗ วรรณกรรมเอกอติาเลยีน            3 (3–0-6) 

 Italian Literary Masterpieces 
2234499∗ การศึกษาอสิระ               3 (3-0-6) 

 Independent Study  
 
วิชาเลือก           48  หนวยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา    28  หนวยกิต 
2234203 ไวยากรณอิตาเลยีน                       2 (1-2-3)  

     Italian Grammar                     
2234204 ระบบเสียงภาษาอิตาเลยีน                                   2 (1-2-3) 

 The Sound System of Italian 
                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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2234213 แปลอิตาเลยีนเบือ้งตน              2 (1-2-3) 
 Introduction to Italian Translation 

2234251 ชีวิตอิตาเลยีน                2 (2-0-4) 
 Italian Life 
2234281 ปริทัศนดนตรีอิตาเลยีน             3 (3-0-6) 

 Survey of Italian Music 
2234305 การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 2          2 (1-2-3) 

 Italian Reading and Listening Comprehension II 
2234307 การพูดภาษาอิตาเลยีน 1             2 (1-2-3) 

 Italian Speaking I 
2234309 การเขยีนภาษาอติาเลยีน 1                                   2 (1-2-3) 

 Italian Writing I 
2234313 แปลอิตาเลยีนขัน้กลาง                                    2 (1-2-3) 
 Intermediate Italian Translation 
2234317  ภาษาอิตาเลยีนดานการทองเที่ยว 1                       2 (1-2-3) 

 Italian in Tourism I          
2234324∗ นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลยีนศตวรรษที่ 20         2 (2-0-4) 

 Italian Novel and Fiction in the Twentieth Century  
2234351 อารยธรรมอิตาเลียน 1                                     2 (2-0-4) 
 Italian Civilization I 
2234353 ประเทศอติาลีในปจจุบัน                                     3 (3-0-6) 

 Contemporary Italy 
2234355∗  ภาษาอิตาเลยีนในปจจุบัน                         2 (2-0-4) 

 Italian Today       
2234372 วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลยีน           2 (2-0-4) 

Techniques for Studying Italian Literature 
2234381 ศิลปะอิตาเลยีนสมัยใหม                      2 (2-0-4) 
 Modern Italian Art                    
2234385∗ ปริทัศนศลิปะอิตาเลยีน             3 (3-0-6) 
 Survey of Italian Art  
2234417  ภาษาอิตาเลยีนดานการทองเที่ยว 2          2 (1-2-3) 
 Italian in Tourism II                    
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2234419∗  ภาษาอิตาเลยีนธรุกิจ              2 (1-2-3)  
 Business Italian                          
2234444 การละครอติาเลยีน              3 (3-0-6) 
 Italian Theatre    
2234453 อารยธรรมอิตาเลียน 2             2 (2-0-4) 
 Italian Civilization II 
2234454 อารยธรรมอิตาเลียน 3             2 (2-0-4) 
 Italian Civilization III 
2234457∗ ประวัติความคิดอิตาเลยีน             2 (2-0-4) 
 History of Italian Ideas 
2234464 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน        2 (2-0-4) 
 Special Topic in Italian Literature 
2234482 ปริทัศนภาพยนตรอิตาเลยีน            3 (3-0-6) 
 Introduction to Italian Cinema 
2234493∗ การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน     2 (2-0-4) 
 Special Topics in Italian Language and Culture 
 

วิชาเลือกนอกสาขา                      20  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาตางสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร และ/หรือรายวิชาในคณะอื่น ไดแก  

พาณิชยศาสตรและการบัญช ี รัฐศาสตร  ครุศาสตร  นิเทศศาสตร  นิติศาสตร  เศรษฐศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร  ศิลปกรรมศาสตร  จิตวิทยา  วิทยาศาสตร  รวม 20 หนวยกิต  ทั้งนี้โดย 
ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลยีน 

 
4.2.2  แบบวิชาเอก–โท                     71  หนวยกิต  

4.2.2.1  วิชาเอก                      51  หนวยกิต 
วิชาบังคับ             23  หนวยกิต 
2234101 ภาษาอิตาเลยีน               3 (2-3-4) 
 Italian I 
2234102 ภาษาอิตาเลยีน 2                                3 (2-3-4) 
 Italian II                                   
2234201   ภาษาอิตาเลยีน 3                                  3 (2-3-4) 
 Italian III                                
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2234205   การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 1                           2 (1-2-3) 
 Italian Reading and Listening Comprehension I                       
2234209   การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลยีน                              2 (1-2-3) 
 Italian Oral and Written Expression                                  
2234252∗  ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน                               2 (2-0-4) 
 Survey of Italian Civilization 
2234303 ระบบไวยากรณภาษาอิตาเลยีน            2 (1-2-3) 
 Grammatical Structure of Italian 
2234365∗ วรรณกรรมเอกอติาเลยีน             3 (3–0-6) 
 Italian Literary Masterpieces 
2234499∗  การศึกษาอสิระ               3 (3-0-6) 
 Independent Study  
 
วิชาเลือก         28  หนวยกิต 
2234203  ไวยากรณอิตาเลยีน 2 (1-2-3)  
     Italian Grammar  
2234204   ระบบเสยีงภาษาอิตาเลียน 2 (1-2-3) 
 The Sound System of Italian 
2234213 แปลอิตาเลยีนเบือ้งตน 2 (1-2-3) 
 Introduction to Italian Translation 
2234251 ชีวิตอิตาเลยีน  2 (2-0-4) 
 Italian Life 
2234281 ปริทัศนดนตรีอิตาเลยีน 3 (3-0-6) 
 Survey of Italian Music 
2234305 การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 2 2 (1-2-3) 
 Italian Reading and Listening Comprehension II 
2234307 การพูดภาษาอิตาเลยีน 1 2 (1-2-3) 
 Italian Speaking I 
2234309 การเขยีนภาษาอติาเลยีน 1 2 (1-2-3) 
 Italian Writing I 
2234313 แปลอิตาเลยีนขัน้กลาง                                 2 (1-2-3) 
 Intermediate Italian Translation 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2234317  ภาษาอิตาเลยีนดานการทองเที่ยว 1 2 (1-2-3) 
 Italian in Tourism I          
2234324∗  นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลยีนศตวรรษที่ 20 2 (2-0-4) 
 Italian Novel and Fiction in the Twentieth Century  
2234351 อารยธรรมอิตาเลียน 1 2 (2-0-4) 
 Italian Civilization I 
2234353 ประเทศอติาลีในปจจุบัน 3 (3-0-6) 
 Contemporary Italy 
2234355∗  ภาษาอิตาเลยีนในปจจุบัน 2 (2-0-4) 
 Italian Today       
2234372 วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลยีน 2 (2-0-4) 
 Techniques for Studying Italian Literature 
2234381  ศิลปะอิตาเลยีนสมัยใหม 2 (2-0-4) 
 Modern Italian Art        
2234385∗ ปริทัศนศลิปะอิตาเลยีน  3 (3-0-6) 
 Survey of Italian Art 
2234417  ภาษาอิตาเลยีนดานการทองเที่ยว 2 2 (1-2-3) 
 Italian in Tourism II        
2234419∗  ภาษาอิตาเลยีนธรุกิจ 2 (1-2-3)  
 Business Italian  
2234444 การละครอติาเลยีน 3 (3-0-6) 
 Italian Theatre   
2234453 อารยธรรมอิตาเลียน 2             2 (2-0-4) 
 Italian Civilization II 
2234454 อารยธรรมอิตาเลียน 3 2 (2-0-4) 
 Italian Civilization III 
2234457∗ ประวัติความคิดอิตาเลยีน  2 (2-0-4) 
 History of Italian Thoughts 
2234464 การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน 2 (2-0-4) 
 Special Topic in Italian Literature 
2234482 ปริทัศนภาพยนตรอิตาเลยีน 3 (3-0-6) 
 Introduction to Italian Cinema 

                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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2234493∗ การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน 2 (2-0-4) 
 Special Topics in Italian Language and Culture 

 
4.2.2.2  วิชาโท           ไมนอยกวา   20 หนวยกิต 

นิสิตทีเ่รียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลยีนแบบวิชาเอก-โท ตองเลือกเรยีนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะ 
หรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกติ   

 
วิชาเลือก                   7  หนวยกิต 

ใหเลือกจากรายวชิาบังคับอื่นๆและ/หรือรายวิชาเลอืกของวิชาเอก    
 

4.3 แผนการศึกษา   
                              ปที ่1 ภาคการศกึษาที่สอง 

2234101  ภาษาอิตาเลยีน 1         3  หนวยกิต 
 รวม        3  หนวยกิต 

                             ปที ่2 ภาคการศกึษาแรก 
 2234102 ภาษาอิตาเลยีน 2         3  หนวยกิต 

 รวม        3  หนวยกิต 
                              ปที ่2 ภาคการศกึษาที่สอง 

 2234201  ภาษาอิตาเลยีน 3         3  หนวยกิต 
 วิชาเลือก/วิชาโท          2-5  หนวยกติ   

รวม         5-8  หนวยกติ 
                             ปที ่3 ภาคการศกึษาแรก 

 2234205  การอานและการฟงภาษาอิตาเลยีน     2  หนวยกิต 
 2234209  การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลยีน    2  หนวยกิต 
 2234252 ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน      2  หนวยกิต 

 วิชาเลือก/วิชาโท            8-11  หนวยกิต 
รวม                             14-17  หนวยกิต 

                            ปที ่3 ภาคการศกึษาที่สอง 
2234303  ระบบไวยากรณภาษาอิตาเลยีน        2  หนวยกิต 

      วิชาเลือก/วิชาโท              12-15  หนวยกิต 
 รวม                             14-17  หนวยกิต 

                ปที ่4 ภาคการศกึษาแรก 
 2234365 วรรณกรรมเอกอติาเลยีน         3  หนวยกิต 

วิชาเลือก/วิชาโท            13-16  หนวยกิต 
รวม                            16–19  หนวยกิต 
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                           ปที ่4 ภาคการศกึษาที่สอง 
 2234499 การศึกษาอสิระ            3  หนวยกิต 

 วิชาเลือก/วิชาโท             13-16  หนวยกิต 
 รวม            16–19  หนวยกิต        

 
4.4   คําอธิบายรายวิชา   

2234101 ภาษาอิตาเลยีน 1 3 (2-3-4)  
 ไวยากรณขั้นตน  การสรางทักษะดานความเขาใจในการอาน การฟง และดานการแสดงออก

ทางการพูดและการเขียน  การออกเสียงทีถู่กตองโดยเฉพาะในระดบัหนวยเสยีง พยางค และคํา  
 Italian I                                       
 ITALIAN I 
 Basic Italian grammar; formation of skills in reading and listening 

comprehension, as well as oral and written espression; correct pronunciation 
especially of sounds. 

 
2234102   ภาษาอิตาเลยีน 2 3 (2-3-4)                 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234101 ภาษาอิตาเลยีน 1 หรือ รายวิชาที่คณะ 
      อนุญาตใหเรียน)  
 พื้นฐานทางไวยากรณ  การพัฒนาทักษะความเขาใจในการอาน การฟง และทักษะการแสดง 
 ออกทางการพูดและการเขียน  การลงน้ําหนกัและใชทํานองเสียงทีถ่กูตอง  
 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.  

 
2234201   ภาษาอิตาเลยีน 3 3 (2-3-4)  
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234102 ภาษาอิตาเลยีน 2 หรือ รายวิชาที่คณะ 
  อนุญาตใหเรียน)   
  หลักไวยากรณอิตาเลยีน  ฝกทักษะการอาน การฟง การพูด และการเขยีน โดยเนนความ 

รวดเร็วในการรับรูและความคลองแคลวในการใชภาษาอยางถูกตอง  
 Italian III                                     
 ITALIAN III  
 (CONDITION: PREP  2234102 ITALIAN II OR CONSENT OF FACULTY)  



 
 
10

 Italian grammar; practice in reading, listening, speaking and writing with   
 emphasis on rapid apprehension as well as current and accurate expression.  
 

2234203 ไวยากรณอิตาเลยีน  2 (1-2-3) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234201 ภาษาอิตาเลยีน 3) 
 ลักษณะเฉพาะ รูป และหนาที่ชนดิของคํา  โครงสรางประโยคพื้นฐาน 
 Italian Grammar 
 ITALIAN GRAMMAR 
 (CONDITION: PREP  2234201 ITALIAN III)  
 Characteristics, forms and functions of parts of speech; basic sentence  
 structures. 
 
2234204   ระบบเสียงภาษาอิตาเลยีน 2 (1-2-3)  
 ระบบเสียงภาษาอิตาเลยีน ไดแก สระ พยัญชนะ การลงเสยีงเนนหนัก ทํานองเสียง  สัทอักษร 
 และการถอดเสียง  การฝกออกเสยีง  
 The Sound System of Italian          
 SOUND SYSTEM ITAL  
 The Italian sound system: vowels, consonants, stress and intonation; phonetic 

alphabets and transcriptions; exercises in pronunciation. 
 
2234205   การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 1 2 (1-2-3)  
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234201 ภาษาอิตาเลยีน 3 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน)  
 การอานขอความเกีย่วกับเรื่องทั่วไปซึ่งใชคําศัพทพืน้ฐานและโครงสรางประโยคที่ไมซับซอน  
 การฟงขอความจากสถานการณจรงิในชีวิตประจําวัน โดยเนนความเขาใจความหมายโดยรวม   
 Italian Reading and Listening Comprehension I            
 ITAL READ/LIST I  
 (CONDITION: PREP  2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)  
 Reading of passages on general topic with basic vocabulary and sentence  
 patterns as well as simple structures; listening of passages from real situations 

in daily life; emphasis on comprehension of global meaning. 
 
2234209 การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลยีน 2 (1-2-3)  
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234201 ภาษาอิตาเลยีน 3 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 
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 การสื่อสารโดยการพูดในลักษณะของการสนทนาเรื่องทั่วไป โดยใชศัพทที่ตรงความหมายและ 
 สํานวนที่มปีระสทิธิภาพในการสื่อสาร การออกเสยีงทวงทํานองที่ถกูตองชัดเจนและมคีวามมั่นใจ 
 ในการใชภาษา  การเขยีนที่แสดงความคิดอยางเปนเหตเุปนผลตอเนื่องกันและใชศัพท สํานวน 
 และโครงสรางทางไวยากรณที่เหมาะสม 
 Italian Oral and Written Expression                
 ITAL ORAL/WRIT     
 (CONDITION: PREP  2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)  
 Oral comunication in the form of conversation on general topics using accurate 

vocabulary, efficient expressions, clear and correct pronunciation and intonation 
as well as showing self-confidence in speaking; writing with a logical 
presentation and appropriate use of terms, expressions and grammatical 
structures.  

 
2234213 แปลอิตาเลยีนเบือ้งตน 2 (1-2-3) 
 หลักเบื้องตนในการแปลภาษาอิตาเลียนเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอิตาเลียน โดยเนน 
 ความแตกตางดานโครงสรางทางภาษา  การฝกแปลขอความที่มเีนื้อหาและภาษาไมซบัซอน  
 Introduction to Italian Translation                 
 INTRO ITAL TRANSL  
 Basic theories in translating Italian to Thai and vice-versa with emphasis on  
 differences in linguistic structures; practice in translation of simple passages.   
 
2234251 ชีวิตอิตาเลยีน 2 (2-0-4)  
 ประวัติและสภาพภูมิศาสตรของประเทศอติาล ี โครงสรางทางการเมือง การปกครอง และ 
 เศรษฐกิจ  ความเปนมาของชาวอติาเลยีนและภาษาอิตาเลยีน อุปนิสัย ความคิด  ความเช่ือและ 
 วิถีชีวิตของชาวอิตาเลยีน  คุณูปการตอชาวโลก 
 Italian Life 
 ITAL LIFE 
 History and geography of Italy; political, administrative and economic  
 structures; origins of Italian people and language, Italian character and  
 mentality; beliefs and way of life; Italian contributions to the world. 
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2234252∗ ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน 2 (2-0-4) 
 พัฒนาการสําคัญในประวัติศาสตรของประเทศอติาลีตั้งแตศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 19  
 ทั้งดานปรัชญา ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 Survey of Italian Civilization 
 SURV CIV 
 Major development in Italian history from the thirteenth to the nineteenth  
 century: philosophical, linguistic, cultural, economic, social and polical. 
 
2234281   ปริทัศนดนตรีอิตาเลยีน 3 (3-0-6)  
 ประวัติ  รูปแบบ และลักษณะของดนตรีอิตาเลยีน  ดนตรีและบทรองในอุปรากรอิตาเลยีน  
 Survey of Italian Music                             
 SURVEY ITAL MUSIC  
 History, forms and characteristics of Italian music; music and libretti in Italian  
 opera.  
 
2234303   ระบบไวยากรณภาษาอิตาเลยีน 2 (1-2-3)  
 โครงสรางทางไวยากรณในภาษาอิตาเลยีน  กระสวนประโยคชนดิตางๆ  สวนประกอบของ 
 เอกรรถประโยค อเนกรรถประโยค และสังกรประโยค  กาลและมาลาในสังกรประโยค   
 การวิเคราะหและสรางประโยค  
 Grammatical Structure of Italian                   
 GRAM STRUC ITAL  
 Grammatical structures in Italian; various types of sentence patterns; 

components of simple, compound and complex sentences; tenses and moods in 
complex sentences;  sentence analysis and construction.  

 
2234305   การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 2 2 (1-2-3)  
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234205 การอานและการฟงภาษาอิตาเลยีน 1 หรือ

รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)      
 การอานเชิงวเิคราะหตัวบทที่มีวัตถุประสงคตางๆกนัเพื่อใหเขาถึงความหมายที่แฝงอยู  การฟง

ขอความจากรายการวิทยุและโทรทัศนใหเขาใจความ  
 Italian Reading and Listening Comprehension II     
 ITAL/READ LIST II  

                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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 (CONDITION: PREP  2234205 ITAL/READ LIST I OR CONSENT OF 
FACULTY)  

 Analytical reading of texts written with different purposes in order to reach   
 hidden meaning; listening comprehension of television and radio programs.   
 
2234307 การพูดภาษาอิตาเลยีน 1 2 (1-2-3)  
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234209 การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลียน 

หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)      
 ทักษะการพดูภาษาอิตาเลยีนในการแสดงความคดิเห็น การโตแยง การเลา การถายทอด  
 การเสนอรายงาน และการอธิบาย  
   Italian Speaking I                              
 ITAL SPEAK I  
 (CONDITION: PREP  2234209 ITAL ORAL/WRIT OR CONSENT OF FACULTY)   
 Italian oral skill for discussion, argumentation, narration, presenting a report 

and giving explanation.  
 
2234309   การเขยีนภาษาอติาเลยีน 1 2 (1-2-3)  
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2234209 การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลียน 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
 เทคนคิการสื่อความหมายโดยการเขียน ไดแก การตั้งประเดน็ การลําดับ เรียบเรยีงและ

เชื่อมโยงความคดิ ความหมายของคําและการเลือกใชรูปแบบประโยคที่เหมาะสม และการใช
มาลาและกาล  การวิเคราะหตัวอยางและการฝกเขียนอยางเขม 

 Italian Writing I                  
 ITAL WRIT I 
 (CONDITION: PREP  2234209 ITAL ORAL/WRIT OR CONSENT OF FACULTY)   
 Techniques of written communication: outlining, organization of ideas, 

lexical meanings and choice of words; appropriate sentence patterns, and 
use of moods and tenses; analysis of examples and intensive practice in 
writing.  

 
2234313 แปลอิตาเลยีนขัน้กลาง 2 (1-2-3) 
 การแปลภาษาอิตาเลยีนเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอิตาเลยีน  โดยเนนขอความที่มี

โครงสรางประโยคซับซอน  มีความหมายซอนเรนและคําศัพทเฉพาะ  การฝกแปลปากเปลาและ
โดยการเขียน 

 Intermediate Italian Translation 
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 INTER ITAL TRANSL 
 Translation from Italian to Thai and vice versa with emphasis on passages with 

complicated sentence patterns, hidden meaning and specific terms; practice in 
oral and written translation. 

 
2234317 ภาษาอิตาเลยีนดานการทองเที่ยว 1 2 (1-2-3)  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการทองเที่ยวโดยทั่วไป  ศัพท สํานวน ที่ใชในการทองเทีย่วและใน

การจัดบริการการนําเทีย่วในประเทศไทยและในประเทศอิตาล ี 
  Italian in Tourism I                             
 ITAL TOUR I  
 Introduction to tourism in general; vocabulary and expressions used in tourism  

and tour organization in Thailand as well as in Italy.  
 
2234324∗  นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลยีนศตวรรษที่ 20 2 (2-0-4)  
 นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลยีนในศตวรรษที่ 20 เนนประวัติและผลงานของนกัเขยีน   
 การวิเคราะหนวนิยายและเรื่องสัน้ที่คัดสรร 
 Italian Novel and Fiction in the Twentieth Century 
 ITAL NOV FICT 20 C 
 Italian novels and short stories in the twentieth century, focusing on the 

authors’ biography and work; analysis of selected works. 
    
2234351  อารยธรรมอิตาเลียน 1 2 (2-0-4)  
 วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแตหลงัการรวมประเทศจนถึง

สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เนนการแสดงออกทางภูมิปญญาและงานสรางสรรค ในปริบททาง 
 เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมกัน  
   Italian Civilization I 
 ITAL CIV I  
 Historical and social evolution of Italy from the Unification of the country to the 

Second World War with focus on intellectual and creative manifestations in an 
integrated economic, political and social context.  

 
 
 

                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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2234353   ประเทศอติาลีในปจจุบัน 3 (3-0-6)  
 สังคมอิตาเลยีนยคุหลังสงครามโลกครั้งที ่2 จากแงมุมทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และ 
 เศรษฐกิจ  ความเจริญของประเทศและความไมมัน่คงทางการเมือง  สังคมบริโภคในสมยั

ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  เหตกุารณสมัยหลังป 1968 วิกฤตการณทางการเมืองและ
อาชญากรรม   การฟนตัวทางสังคมในสมัยทศวรรษที่ 80  

 Contemporary Italy                              
 CONTEMP ITALY 
 Post World War II Italian society seen through various aspects: political, social, 

cultural and economic; prosperity and political instability; consumerism society 
of the "economic boom"; events after 1968 political crisis and crimes; social 
resurrection of the ’80.  

 
2234355∗ ภาษาอิตาเลยีนในปจจุบัน 2 (2-0-4)  
 พัฒนาการและบทบาทของภาษาอติาเลยีน  ภาษาอิตาเลยีนมาตรฐานและภาษากลางที่ใชใน 
 ภูมิภาค  ภาษาอิตาเลยีนที่ใชในวงการตาง ๆ  
 Italian Today 
 ITALIAN TODAY 
 Development and roles of the Italian language; standard Italian and the lingua 

franca of the regions; Italian used in various fields. 
 
2234365∗ วรรณกรรมเอกอติาเลยีน 3 (3-0-6)  
 วรรณกรรมเอกภาษาอิตาเลยีนตั้งแตยุคแรกเริ่มถึงปจจุบัน  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และ 

วรรณคดี ผูแตงและผลงาน แกนเรื่อง เทคนคิการประพันธ ลักษณะเฉพาะ คุณคาและอิทธิพล  
การอานบทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่งเปนตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแตละยุคสมยั 

 Italian Literary Masterpieces 
 ITAL LIT MAST 
 Italian Literary masterpieces from the beginning to the present: historical, 

social and literary background, authors and their works, themes, techniques, 
characteristics, value and influence; reading of selected excerpts reflecting 
literary movements in each period. 

 
 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2234372   วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลยีน 2 (2-0-4)  
 องคประกอบของวรรณกรรมชนิดตางๆ  การเขาถึง การวิเคราะห และการตคีวามตัวบท  การ

ใสขอมูลเชิงจิตวทิยาโดยผูเขียนหรือกวี  ความสัมพันธระหวางบทประพันธกับสังคม  การ
นําเสนอบทวิเคราะหทั้งโดยปากเปลาและโดยการเขียน  

 Techniques for Studying Italian Literature        
 TECH STUD ITAL LIT  
 Components of various literary genres; textual approach, analysis and  
 interpretation; psychological input from writers or poets; text-society relations; 

oral and written presentation.  
 
2234381   ศิลปะอิตาเลยีนสมัยใหม 2 (2-0-4)  
 ศิลปะอิตาเลยีนในศตวรรษที ่20 โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหวทางศิลปะและศลิปน

สําคัญๆ ไดแก ฟวเชอริสม คิวบิสม ดิวิชันนิสม แอ็บสแตรก ในงานของคารรา, เด คิริโก, 
บัลลา และบ็อชโชนี  ศิลปะสกลุโรมันในยุคฟาสซสิต  "พัว อารต" สมัยหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง  

 Modern Italian Art                              
 MODITAL  ART  
 The Twentieth century Italian art seen through major movements and artists:  

Futurism, Cubism, Divisionism, Abstract, in the works of Carra; De Chirico, 
Balla, and Boccioni; the Roman School during the Fascist period; the post 
World War II 'Poor Art'. 

 
2234385∗ ปริทัศนศลิปะอิตาเลยีน 3 (3-0-6) 
 ศิลปะอิตาเลยีนตั้งแตยุคกลางจนถึงปลายครสิตศตวรรษที่ 19  ชีวิตและผลงานของศิลปนเอก 

ดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม  ลักษณะเดนของศิลปะในแตละยคุสมยั 
 Survey of Italian Art 
 SVYV ITAL ART 
 Italian art from the Middle Ages to the end of the nineteenth century: life and 

works of great masters in painting, sculpture and architecture; characteristics 
of art in each period. 

  
 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2234417    ภาษาอิตาเลยีนดานการทองเที่ยว 2 2 (1-2-3)  
 แหลงทองเที่ยวสาํคัญในประเทศอติาลีและประเทศไทย  ศัพท สํานวน และโครงสราง

ประโยคที่มกัใชกนัในการใหขอมูลดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ 
และวิถีชีวิตของชมุชน โดยเนนการแสดงออกดวยการพูด 

 Italian in Tourism II            
            ITAL TOUR II  
 Main tourist attractions in Italy and   Thailand; vocabulary, idioms and 

structure frequently used in giving information on geography, history, art, 
culture, beliefs and way of life of each community with emphasis on oral 
expression.    

 
2234419∗ ภาษาอิตาเลยีนธรุกิจ 3 (3-0-6) 
 ภาษาอิตาเลยีนทีใ่ชในวงการธุรกิจ  ทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนในบริบททางธรุกิจ  วิธีการ

ดําเนินธุรกิจของชาวอิตาเลยีน  วัฒนธรรมที่เกี่ยวของในการติดตอทางธุรกิจกบัชาวอิตาเลยีน 
 Business Italian 
 BUS ITAL 
 Italian for business purposes; skills in listening, speaking, reading and writing 

in business context; Italians way of doing business and culture involved in 
business. 

 
2234444    การละครอติาเลยีน 3 (3-0-6)  
 จุดเริ่มตนและขนบของการละครอิตาเลยีน  กําเนดิละครโรมัน  ละครศาสนาในยุคกลาง  

ละครยคุมนุษยนยิม  ละครตลาด  การปฏิรูปการละคร  อุปรากรและ"โอเปเร็ตตา"  ละคร
สะทอนสังคมในศตวรรษที่ 20  

 Italian Theatre      
 ITAL THEATRE  
 Origin and tradition of Italian theatre; formation of the Roman theatre; the 

Middle Age "Sacre Rappresentazioni"; the Humanistic Theatre; the Popular 
Drama; the theatre reformation; the Opera Theatre and ‘Operetta'; the Itaian 
Twentieth  century theatre considered as a reflection of the contemporary 
society.  

 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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 2234453    อารยธรรมอิตาเลียน 2 2 (2-0-4)  
 วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแตศตวรรษที่ 17  จนถงึสมัย

รวมประเทศ  โดยเนนการแสดงออกทางภูมปิญญาและงานสรางสรรคในบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองรวมกัน          

 Italian Civilization II 
 ITAL CIV II 
 Historical and social evolution of Italy from the 17th century to the Unification of 

the country with focus on intellectual and creative manifestations in an 
 
2234454    อารยธรรมอิตาเลียน 3 2 (2-0-4)  
 วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแตยุคกลางจนถึงยุคฟนฟ ู 

ศิลปวิทยา เนนการแสดงออกทางภูมิปญญาและงานสรางสรรค ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองรวมกัน          

 Italian Civilization III                         
 ITAL CIV III  
 Historical and social evolution of Italy from Middle Ages to the Renaissance 

Period with focus on intellectual and creative manifestations in an integrated 
economic, political and social context.            

 
 2234457∗ ประวัติความคิดอิตาเลยีน 2 (2-0-4) 
 รากฐานทางความคิดอิตาเลยีนจากยุคโรมนั  ความคิดของนกัปราชญดานตางๆของอิตาลีตั้งแต   

ยุคกลางจนถึงสมัยปจจุบัน  อิทธิพลของความคดิเหลานั้นตอการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการสรางสรรคผลงานทางศิลปะและวรรณคดีในประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ 

 History of Italian Thoughts 
 HIST ITAL THOUGHTS 
 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 artistic and literary works in Italy 
and other countries. 

 
2234464    การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีอิตาเลียน 2 (2-0-4)  
 บทประพันธรอยแกวหรือรอยกรอง นักเขียน หรือความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่สําคัญใน

วรรณคดอีิตาเลยีน    
                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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 Special Topic in Italian Literature                
 SP TOPIC ITAL LIT 
 Significant works in poetry or prose, individual authors or remarkable 

movements in the Italian literature.  
 
2234482    ปริทัศนภาพยนตรอิตาเลยีน 3 (3-0-6)  
 พัฒนาการภาพยนตรอิตาเลียนตั้งแตยุคฟาสซิสตจนถึงปจจุบัน  
   Introduction to Italian Cinema                      
 INTRO ITAL CINEMA  
 Development of Italian cinema from the Fascist period to the present.  

 
2234493∗ การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน 2 (2-0-4) 
 การศึกษาวิเคราะหในหัวขอเฉพาะเรื่องดานภาษา ดนตร ีศิลปะ ภาพยนตร ประวัติศาสตร 

หรือปรัชญาของอิตาล ี
 Special Topics in Italian Language and Culture 
 SPEC TOPIC ITAL 
 Analytical study of special topics on Italian language, music, art, film, history 

or philosophy. 
 
2234499∗ การศึกษาอสิระ 3 (3-0-6) 
 การคนควาวิจัยและเสนอผลงานในหัวขอที่เกี่ยวกบัภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตาเลียน

ตามความสนใจของแตละบุคคล 
 Independent Study 
 INDEP STUDY 
 Research on a topic in Italian language, literature or culture according to 

individual interest; research presentation  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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 4.4  เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
โครงสรางหลักสูตร 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาเฉพาะ         82  หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาเฉพาะ          71  หนวยกิต 
   วิชาบังคับ                           26  หนวยกิต 1. แบบวิชาเอกเดี่ยว                         71  หนวยกิต 
   วิชาเลือก                            56  หนวยกิต      วิชาบังคับ                        23  หนวยกิต 
         วิชาเลือกในสาขา        26  หนวยกิต      วิชาเลือก                        48  หนวยกิต 
         วิชาเลือกนอกสาขา      30  หนวยกิต          วิชาเลือกในสาขา        28  หนวยกิต 
          วิชาเลือกนอกสาขา      20  หนวยกิต 
 2. แบบวิชาเอก–โท                          71  หนวยกิต 
    2.1  วิชาเอก                           51  หนวยกิต 
             วิชาบังคับ                23  หนวยกิต 
             วิชาเลือก                 28  หนวยกิต 
    2.2  วิชาโท             ไมนอยกวา  20  หนวยกิต 
 (นิสิตตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอก  

 คณะไมนอยกวา 20 หนวยกิต) 
 

รายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
 1. แบบวิชาเอกเดี่ยว                         71  หนวยกิต 
วิชาบังคับ                                    26  หนวยกิต       วิชาบังคับ                       23  หนวยกิต 
2234101  ภาษาอิตาเลียน 1 (3) คงเดิม   
2234102  ภาษาอิตาเลียน 2 (3) คงเดิม   
2234201  ภาษาอิตาเลียน 3 (3) คงเดิม   
2234205  การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 1 (2) คงเดิม 
2234209  การพูดและการเขียนภาษาอิตาเลียน 2 (2) คงเดิม    

2234252∗ ปริทัศนอารยธรรมอิตาเลียน                 (2) 
2234303  ระบบไวยากรณภาษาอิตาเลียน (2) คงเดิม 
2234305  การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 2 (2) ยายไปเปนวิชาเลือก 
2234323  นวนิยายและเรื่องส้ันอิตาเลียนสมัยใหม (2) ปด เปล่ียนเปน 2234324∗ นวนิยายและเรื่องส้ันอิตาเลียน  

                              ศตวรรษที่ 20                (2)  
    และยายไปเปนวิชาเลือก 

2234353  ประเทศอิตาลีในปจจุบัน (3) ยายไปเปนวิชาเลือก 
 
 

                                                           
∗  รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
2234363  ประวัติวรรณคดีอิตาเลียน 1 (2)     ปด   เปล่ียนเปน 2234365∗ วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 

                                                          (3) 2234364  ประวัติวรรณคดีอิตาเลียน 2 (2) 
2234499*  การศึกษาอิสระ                              (3) 

วิชาเลือก                                     56  หนวยกิต      วิชาเลือก                        48  หนวยกิต 
   วิชาเลือกในสาขา                  26  หนวยกิต          วิชาเลือกในสาขา        28  หนวยกิต 
2234203  ไวยากรณอิตาเลียน (2) คงเดิม 
2234204  ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน (2) คงเดิม 
2234213  แปลอิตาเลียนเบ้ืองตน (2) คงเดิม 
2234214  จดหมายอิตาเลียน (2) ปด 
2234251  ชีวิตอิตาเลียน (2) คงเดิม 
2234281  ปริทัศนดนตรีอิตาเลียน (3) คงเดิม 
2234309  การเขียนภาษาอิตาเลียน 1 (2) คงเดิม 
2234313  แปลอิตาเลียนข้ันกลาง (2) คงเดิม 
2234315  การพูดภาษาอิตาเลียนเชิงธุรกิจ (2) ปด เปล่ียนเปน 2234419∗ ภาษาอิตาเลียนธุรกิจ          (2) 
2234317  ภาษาอิตาเลียนดานการทองเที่ยว 1 (2)  คงเดิม 
2234351  อารยธรรมอิตาเลียน 1 (2)  คงเดิม 

2234355∗ ภาษาอิตาเลียนปจจุบัน                         (2) 
2234372  วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน (2) คงเดิม 
2234381  ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม (2) คงเดิม 
2234383  ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน 1 (2) 
2234384  ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน 2 (2) 

      ปด เปล่ียนเปน 2234385∗ ปริทัศนศิลปะอิตาเลียน (3) 
  

2234415  การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงธุรกิจ (2) ปด เปล่ียนเปน 2234419∗ ภาษาอิตาเลียนธุรกิจ          (2) 
2234417  ภาษาอิตาเลียนดานการทองเที่ยว 2 (2) คงเดิม 
2234444  การละครอิตาเลียน (3) คงเดิม 
2234453  อารยธรรมอิตาเลียน 2 (2) คงเดิม 
2234454  อารยธรรมอิตาเลียน 3 (2) คงเดิม 

2234457∗ ประวัติความคิดอิตาเลียน                     (2) 
2234464 การศึกษาเฉพาะเรื่องในวรรณคดีอิตาเลียน (2) คงเดิม 
2234482  ปริทัศนภาพยนตรอิตาเลียน (3) คงเดิม 
   2234305  การอานและการฟงภาษาอิตาเลียน 2             (2) 
   2234324∗ นวนิยายและเรื่องส้ันอิตาเลียนศตวรรษที่ 20  (2)  
   2234353  ประเทศอิตาลีในปจจุบัน                          (2) 
   2234493∗ การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาและวัฒนธรรม 

              อิตาเลียน                                       (2) 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

          วิชาเลือกนอกสาขา          30  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนสาขาวิชาอื่นในคณะอักษรศาสตร 1 สาขา 
จํานวน 15 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาตางๆในคณะ
อักษรศาสตรและในคณะอื่นๆ ไดแก รัฐศาสตร 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี ครุศาสตร นิเทศศาสตร 
นิติศาสตร เศรษฐศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 
ศิลปกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร อีกจํานวน 15 หนวย
กิต ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

         วิชาเลือกนอกสาขา          20  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาตางสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร และ/
หรือรายวิชาในคณะอื่นๆ ไดแก พาณิชยศาสตรและการบัญชี  
รัฐศาสตร ครุศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร จิตวิทยา
สถาปตยกรรมศาสตร  ศิลปกรรมศาสตร  เศรษฐศาสตร  
และวิทยาศาสตร  ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียน 
 

 2. แบบวิชาเอก–โท                            71  หนวยกิต 
   1. วิชาเอก                              51  หนวยกิต 

(รายวิชาเรียนเหมือนกับแบบวิชาเอกเด่ียว) 
   2. วิชาโท                 ไมนอยกวา  20  หนวยกิต 
(ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะไม  
 นอยกวา 20 หนวยกิต) 

 


