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วิชาโทยุโรปศึกษา 
(European  Studies) 

 
1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

        ฝ่ายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     

2. อาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์และอาจารย์นอกคณะในสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 
 

3.  หลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิตรวมวิชาโท  18  หน่วยกิต 
       
            3.1  โครงสร้างหลักสูตร 
              3.1.1  วิชาเอก     ไม่มี              
             3.1.2  วิชาโท      จ านวน  18  หน่วยกิต 
                                          
           3.2  รายวิชา 

0201109  บูรณาการสหภาพยโุรปเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
    Introduction to the European Union and its Integration 
    2204376    ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  5    3 (3-0-6) 
    ถึงคริศต์ศตวรรษท่ี  15 
    European History from the Fifth Century  
    to the Fifteenth Century  
  2204377  ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16    3 (3-0-6) 
    ถึงคริศต์ศตวรรษท่ี  18  
    European History from the Sixteenth Century  
    to the Eighteenth Century  
  2204378   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถึงปัจจุบัน  3 (3-0-6) 

   European Hostory form the Nineteenth Century  
   to the Present 
 2204382  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2    3 (3-0-6) 
   Europe after World War II 

    2204475     บทบาทของชาวยโุรปในประวตัิศาสตรไ์ทยและเอเชีย  3 (3-0-6) 
       ตะวันออกเฉยีงใต้ก่อนสมัยใหม ่ 
       Roles of Europeans in Pre-Modern Thai  
       and Southeast Asian History   
     2204495    หัวข้อที่น่าสนใจในประวัตศิาสตรย์ุโรป   3 (3-0-6) 
         Selected Topics in European History 
    2207201    ประวัติปรัชญาตะวันตก  3 (3-0-6)  

    History of Western Philosophy 
 2207461* ปรัชญาเยอรมัน      3 (3-0-6)  
   German Philosophy 

 2207462* ปรัชญาฝรั่งเศส     3 (3-0-6) 
   French Philosophy 

---------------------------------------- 
 *รายวิชาเปิดใหม ่
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  2209371 ภาษาศาสตรภ์าษาโรมานซเ์บื้องตน้   3 (3-0-6) 
 Introduction to Romance Linguistics 

 2402351   นโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศในยุโรป   3 (3-0-6) 
   Foreign Policies of the European States                  
 2402310 เศรษฐกิจการเมืองโลก      3 (3-0-6) 
   World Political Economy                      

  3405436   กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   2 (2-0-4) 
 International Environmental Law 

 3405438  กฎหมายสหภาพยุโรป     2 (2-0-4)  
 European Union Law  

 3501120 ประวัติศลิปะตะวันตก 1    3 (3-0-6)  
 History of Western Art I  

 3503111 ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์     3 (3-0-6)  
 Introduction to Classical Music  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

  0201109  บูรณาการสหภาพยุโรปเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
   แนวคิดและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปตั้งแต่ช่วงสงครามโลก 

ครั้งท่ี  2  จนถึงปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อบูรณาการ   
ความร่วมมือ ผลกระทบและกลยทุธืด้านวัฒนธรรม  การเมือง  เศรษฐกิจ   
สังคม  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ภายในกลุม่สหภาพยโุรป  และระหว่าง 
สหภาพยโุรปกับไทยประเทศในกลุ่มอาเวียนและเอเชีย 

   Introduction to the European Union and its Integration 
   INTRO EU INTEGRAT 
   Concepts and development of European integration from  

post-war II period to present; conflicts affecting the integration;  
cultural, political, economic, social, scientific andtechnological  
cooperation, impact and strategies among EU member states and  
between EU and Thailand, ASEAN members and Asia. 
 

 2204376 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5  3 (3-0-6) 
   ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของครสิต์ศาสนา 
   และระบบศักดินา  และการเปลีย่นผ่านจากปลายสมยักลางไปสู่ต้นสมัยใหม่ 

    European History from the Fifth Century to the Fifteenth Century  
   EUR HIST 5-15C 

  The development of European history in the  Middle Ages;  
  the growth of Christianity  and feudalism; and the transition from  
  the Late Middle Ages to the Early Modern Period. 

 
 2204377 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 3 (3-0-6) 
  ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 

ประวัติศาสตร์ยุโรปในระยะเริ่มตน้สมัยใหม่นับตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาต ิ
และปฏริูปศาสนาจนถึงการปฏิวัตทิางภูมิปัญญา การปฏิวตัิอุตสาหกรรม  
และการปฏิวัตฝิรั่งเศส                   
European History from the Sixteenth Century to the Eighteenth  
Century  
EUR HIST 16-18C        
History of Early Modern Europe from the formation of the Nation  
States and the Reformation to the Intellectual Revolution, the  
Industrial Revolution  and the French Revolution 
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  2204378  ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบนั 3 (3-0-6)  
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป  
ตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษที ่19 ถึงปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกท้ัง 2 ครั้ง 
และปัญหาส าคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
European History from the Nineteenth Century to the Present 
EUR HIST 19C-PRES 
Political, economic, social and cultural development in Europe  
from the Beginning of the nineteenth century up to the present, 
with emphasis on Political, economic and social changes, 
international conflicts, the two World Wars and significant problems 
of Europe after the Second World War. 
 

2204382  ยุโรปหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  3 (3-0-6)  
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
รวมทั้งบทบาทของยุโรปตะวันตกและยโุรปตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
Europe after World War II  
EUR AFTER WW II  
Western Europe and Eastern Europe after the Second World War:  
the historical development of politics, economy and society,  
technological progress, Europe’s role in world politics.  
 

 2204475  บทบาทของชาวยุโรปในประวัติศาสตร์ไทยและ 3 (3-0-6) 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   ก่อนสมัยใหม่การเข้ามาของชาวยุโรปในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   ก่อนสมัยใหม ่การตั้งชุมชนชาวยุโรปในกรุงศรีอยุธยาและเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาค 
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวยุโรปกับราชส านกัและ 
   กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  Roles of Europeans in Pre-Modern Thai and Southeast Asian History  
   EUR PRE-MOD TH SEA 

  The coming of the Europeans in Siam and Southeast Asia during  
  the Pre-Modern Period; the European settlements in Ayutthaya  
  and other Southeast Asian cities; relations between the Europeans  
  and the courts and other sectors of Southeast Asian societies. 

 
 2204495 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ยุโรป   3 (3-0-6) 

  การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่าสนใจในประวัตศิาสตร์ยโุรป 
  Topics of Special Interest in European History 
  TOP EUR HIST 
  In-depth study of topics of special interest in European history. 
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 2207201  ประวัติปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-6)  
 ความคิดหลักในปรัชญายคุก่อนโสกราตีสถึงสมัยปัจจุบัน  
 History of Western Philosophy  
 HIST WEST PHILOS  
 Basic ideas in philosophy from the Pre-Socratic to the  
 contemporary period.  

 
 2207461* ปรัชญาเยอรมัน 3 (3-0-6)  
   ความคิดของนักปรัชญาเยอรมันตัง้แต่ศตวรรษท่ี  18  ถึงปัจจุบัน 
  German Philosophy from the 18th century to the present 

  GERMAN PHILOS 
  Thoughts of German philosophers from the 18th century  

to the present. 
 

 2207462*  ปรัชญาฝร่ังเศส 3 (3-0-6)  
ความคิดของนักปรัชญาฝรั่งเศสตั้งแต่ศตวรรษที่  18  ถึงปัจจุบัน 

  French Philosophy from the 18th century to the present 

  FRENCH PHILOS 
  Thoughts of French philosophers from the 18th century  

to the present. 
 

  2209371 ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น  3 (3-0-6) 
นิยามกลุม่ภาษาโรมานซ์ ความหลากหลายของภาษาในกลุม่โรมานซ ์ 
ลักษณะส าคญัของภาษากลุม่โรมานซ์ พัฒนาการของภาษากลุ่ม 
โรมานซจ์ากภาษาละติน สถานการณ์ทางภาษาของภาษากลุ่มโรมานซ์ 
ในโลกปัจจุบัน 
Introduction to Romance Linguistics 
INTRO ROMANCE LING 
Definition of the Romance language family; diversity  
of Romance languages; characteristics of Romance  
languages; development from Latin into Romance  
languages; current linguistic situation of Romance languages. 

 
2402351 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในยุโรป 3 (3-0-6) 

  ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
  ต่างประเทศของกลุม่ประเทศในยุโรป  ความสัมพันธ์และปฏิสมัพันธ์ 
  ระหว่างประเทศต่างๆ  ภายในภูมภิาคนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 
   สอง  ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจนอกภูมิภาคและผลกระทบ 
  ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการบูรณาการทาง 
  เศรษฐกิจของยุโรปและการสร้างประชาคมระหว่างประเทศด้านความ 
  มั่นคง ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต 
 
 

 
------------------------------------ 
*รายวิชาเปิดใหม ่  
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 2402310   เศรษฐกิจการเมืองโลก       3 (3-0-6)                          
พัฒนาการ และการท างานของระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม ่  
สถาบันระหว่างประเทศ  ซึ่งจัดระเบียบเศรษฐกิจโลก  ปัจจัยทาง 
การเมืองภายใน และการเมืองระหว่างประเทศ ท่ีมผีลต่อพฤติกรรม 
และทางเลือกของตัวแสดงต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจโลก  แนวคิด 
และทฤษฎีส าคัญในเศรษฐกิจการเมืองโลก  ประเด็นร่วมสมยัที่ส าคญั 
ต่อเศรษฐกิจการเมืองโลก      
World Political Economy                      
WRLD POL ECON 
Development and operation of the modern world economic 
system; international institutions governing the world economy; 
domestic  
and international political factors shaping behavior and choices  
of different actors in the world economy;  major concepts  
and theories in the world political economy; major contemporary  
world political economic issues. 

 
 3405436  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   2 (2-0-4) 

   วิวัฒนาการและแนวคดิที่ส าคญัของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
   ประเทศสถาบันและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   
              ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับการคา้   
   การลงทุน  สังคม  การเมืองระหวา่งประเทศ  อิทธิพลของกฎหมาย 
   สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก 

International Environmental Law 
   INTER ENVIRON LAW 
   Evolution of international environmental law and its key  
   concepts; international institutions and agreement  
   concerning environment; relationship between  
   international environmental law and trade, investment,  
   society, and international polities; influence of  
   international environmental law on Member States’  
   policy  and legislation. 

 
 3405438 กฎหมายสหภาพยุโรป    2 (2-0-4) 

หลักท่ัวไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป กฎหมายระหว่างประเทศ 
กับสหภาพยโุรป สถาบันของสหภาพยุโรป สิทธิและหน้าท่ีของรัฐภาคี 
ภายใต้พันธะของสหภาพยุโรป อ านาจศาล แห่งสหภาพยโุรป ปัญหา 
และแนวโนม้ของสหภาพยโุรป 
European Union Law  
EU UNION LAW  
General legal principles of the European Union; international law  
and the European Union; institutions of the European Union;  
rights and duties of Member States of the European Union;  
jurisdiction of the European Court of Justice; problems and  
propects of the European Union.  
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3501120  ประวัติศิลปะตะวันตก     3 (3-0-6)  
ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการงานทัศนศิลป์ตะวันตก ตั้งแต่สมัยก่อน 
ประวัติศาสตร ์จนถึงสมัย ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  
History of Western Art I  
HIST WEST ART I  
Study and analysis of the development of painting, sculpture,  
architecture and other works of art dating from the pre-historic  
period to the Romantic age in western civilization, emphasizing  
the historical, political, social, philosophical, and religious  
influences on western art.  
 

3503111  ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์     3 (3-0-9)  
พัฒนาการของดนตรีคลาสสิกตั้งแต่ยุคเรอเนสซองส์จนปัจจุบัน  
เครื่องดนตรี  และการประสมวง ประวัติคตีกวีท่ีมีชื่อเสียงและผลงาน  
การฟังเพลง การเข้าชม  การแสดงดนตร ี โดยเน้นความซาบซึ้งในดนตร ี
และมารยาทท่ีดีของผู้ฟังคอนเสิรต์  
Introduction to Classical Music  
INTRO CLASSIC MUS  
Development of classical music from the Renaissance period  
to the present; musical instruments and ensembles; master  
composers and their works; music listening; concert attendances,  
emphasizing music appreciation and appropriate manner  
of concertgoers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


