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สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ 66 หน่วยกิต
1.1 โครงสร้างหลักสูตร
ภำควิชำภำษำตะวันตกเปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำภำษำอิตำเลียน แบบวิชาเอกเดี่ยว
ซึ่งแยกออกเป็น เอกเดี่ยวแบบที่ 1 และ เอกเดี่ยวแบบที่ 2 และ แบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสติ ที่
เลือกเรียนเป็นวิชำเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสติ ที่เรียนวิชำเอกสำขำอื่นทั้งในคณะและ
นอกคณะ ดังนี้
1.1.1 โปรแกรมปกติ
1.1.1.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว แบบที่ 1
66 หน่วยกิต
วิชำเอก
66 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชำเลือก
42 หน่วยกิต
วิชำเลือกในสำขำ
42 หน่วยกิต
วิชำเลือกนอกสำขำ
- หน่วยกิต
1.1.1.2 แบบวิชาเอกเดี่ยว แบบที่ 2
66 หน่วยกิต
วิชำเอก
66 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชำเลือก
42 หน่วยกิต
วิชำเลือกในสำขำ
24 หน่วยกิต
วิชำเลือกนอกสำขำ
18 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกนอกสาขา
18 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาอื่นในคณะอักษรศาสตร์หรือรายวิชาใน
คณะต่ าง ๆ ในจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี คณะ
รัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รายวิชาเลือกนอกสาขาวิชาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
1.1.1.3 แบบวิชาเอก-โท
66 หน่วยกิต
วิชำเอก
48 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชำเลือก
24 หน่วยกิต
วิชำโท
18 หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนสำขำวิชำภำษำอิตำเลียนเป็นวิชำเอกต้องเลือกเรียนวิชำโทสำขำอื่น
ที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ 18 หน่วยกิต
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1.1.1.4 วิชาโท สาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ
18 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชำเลือก
9 หน่วยกิต
2.1.2 โปรแกรมเกียรตินิยม
ผู้ที่เข้ำศึกษำโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่ำนกำรเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.75 และเรียนรำยวิชำในหลักสูตรมำแล้วไม่น้อยก่ำ 36 หน่วยกิต กรณีได้
แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 3.75 แต่สูงกว่ำเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรบริหำรคณะอักษรศำสตร์
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิ ยมต้องสอบได้แ ต้มเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ำกว่ำ 3.60 หำกไม่
สำมำรถสอบได้แต่มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติ ด ต่ อ กั น 2 ภำคกำรศึ ก ษำ ต้ อ งย้ ำ ยไปเรี ย น
โปรแกรมปกติโดยสำมำรถนับหน่วยกิตรำยวิชำเอกัตศึกษำ/รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำใน
โปรแกรมเกียรตินิยมเป็นหน่วยกิตของโปรแกรมปกติได้
2.1.2.1 แบบวิชาเอก-โท
66 หน่วยกิต
วิชาเอก
48 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชำเลือก
24 หน่วยกิต
นิสิตต้องเรียนรำยวิชำเอกัตศึกษำหรือรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปริญญำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอิตำเลียน
และปริญญำนิพนธ์รวม 20 หน่วยกิต
วิชาโท
18 หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนสำขำวิชำภำษำอิตำเลียนเป็นวิชำเอกต้องเลือกเรียนวิชำโทสำขำอื่น
ที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ 18 หน่วยกิต
ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเอกทุกแบบการศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ (หมวดการศึกษา
ทั่วไป) 3 รายวิชาต่อไปนี้
2234101 ภำษำอิตำเลียน 1
3 (2-3-4)
Italian I
2234102 ภำษำอิตำเลียน 2
3 (2-3-4)
Italian II
2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
3 (2-3-4)
Italian III
หมายเหตุ วิชาเอกทุกแบบการศึกษา มีวิชาบังคับ และ วิชาเลือกในสาขาเหมือนกัน
ทุกประการ
2. รายวิชา
2.1.1 โปรแกรมปกติ
2.1.1.1 วิชาบังคับเอก
2234202
ภำษำอิตำเลียน 4
Italian IV
2234214
กำรพูดภำษำอิตำเลียนและวัฒนธรรมอิตำเลียน
Italian Speaking and Italian Culture
2234301
ภำษำอิตำเลียน 5
Italian V

24 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3–0-6)
3 (2-2-5)
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2234302
2234314
2234370
2234373
2234499

ภำษำอิตำเลียน 6
Italian VI
กำรเขียนภำษำอิตำเลียนและกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
Italian Writing and Critical Thinking
ภูมิหลังเพื่อกำรศึกษำศิลปะและวรรณคดีอิตำเลียน
Background for Studying Italian Art and Literature
กำรอ่ำนภำษำอิตำเลียนเชิงวิจำรณ์
Italian Critical Reading
กำรศึกษำอิสระ
Independent Study

4.1.1.2 วิชาเลือก
- แบบวิชำเอกเดี่ยวแบบที่ 1
- แบบวิชำเอกเดี่ยวแบบที่ 2
- แบบวิชำเอก – โท (วิชำเอก)
2234206
2234211
2234218
2234250
2234255
2234256
2234257
2234275
2234320
2234325
2234361
2234362
2234382
2234385
2234387

42
42
24

ระบบเสียงภำษำอิตำเลียน
The Sound System of Italian
แปลอิตำเลียนเบื้องต้น
Introduction to Italian Translation
ภำษำอิตำเลียนด้ำนศิลปะ
Italian for Art
อิตำลีปัจจุบัน
Italy Today
ปริทัศน์อำรยธรรมอิตำเลียน 1
Survey of Italian Civilization I
ปริทัศน์อำรยธรรมอิตำเลียน 2
Survey of Italian Civilization II
ปริทัศน์อำรยธรรมอิตำเลียน 3
Survey of Italian Civilization III
วรรณกรรมอิตำเลียนเบื้องต้น
Introduction to Italian Literature
ภำษำอิตำเลียนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำร
Italian for Tourism and Hospitality
วรรณกรรมร้อยแก้วอิตำเลียนร่วมสมัย
Contemporary Italian Fiction
วรรณกรรมเอกอิตำเลียน 1
Italian Literary Masterpieces I
วรรณกรรมเอกอิตำเลียน 2
Italian Literary Masterpieces II
ศิลปะอิตำเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Art
ปริทัศน์ศิลปะอิตำเลียน
Survey of Italian Art
ดนตรีและโอเปรำอิตำเลียน
Italian Music and Opera

3 (2-2-5)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3-0-6)
3 (1–6-2)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2234408

กำรพูดภำษำอิตำเลียนขั้นสูง
Advanced Italian Speaking
กำรเขียนภำษำอิตำเลียนเชิงวิชำกำร
Italian Academic Writing
แปลอิตำเลียน – ไทย
Translation: Italian- Thai
แปลไทย – อิตำเลียน
Translation: Thai-Italian
ภำษำอิตำเลียนด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม
Italian for Business and Industrial Sectors
กำรศึกษำข้ำมวัฒนธรรมอิตำเลียน-ไทยด้ำนกำรท่องเที่ยว
Italian-Thai Cross-Cultural Study in Tourism
กำรเขียนภำษำอิตำเลียนเชิงสร้ำงสรรค์
Italian Creative Writing
กวีนิพนธ์อิตำเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Poetry
วรรณกรรมกำรละครอิตำเลียนชิ้นเอก
Masterpieces of Italian Drama
ประวัตภิ ำษำอิตำเลียน
History of Italian Language
ประวัติควำมคิดอิตำเลียน
History of Italian Ideas
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องด้ำนวรรณคดีอิตำเลียน
Selected Study in Italian Literature
ภำพยนตร์อติ ำเลียน
Italian Films
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องด้ำนภำษำและวัฒนธรรมอิตำเลียน
Selected Study in Italian Language and Culture

2234410
2234411
2234412
2234418
2234420
2234422
2234431
2234441
2234455
2234459
2234465
2234484
2234491

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.1.1.3 วิชาโท
18 หน่วยกิต
รำยวิชำสำหรับนิสติ วิชำเอกสำขำอื่น ทั้งในคณะและต่ำงคณะเลือกเรียนเป็นวิชำโท 18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
2234101
2234102
2234201

ภำษำอิตำเลียน 1
Italian I
ภำษำอิตำเลียน 2
Italian II
ภำษำอิตำเลียน 3
Italian III

9 หน่วยกิต
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
เลือกจำกรำยวิชำบังคับและวิชำเลือกของวิชำเอก 9 หน่วยกิต
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2.2.2 โปรแกรมเกียรตินิยม
2.2.2.1 แบบวิชาเอก-โท
66 หน่วยกิต
วิชาเอก
48 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชำเลือก
24 หน่วยกิต
เลือกเรียนรำยวิชำเหมือนกับในโปรแกรมปกติ และเรียนรำยวิชำเอกัตศึกษำหรือ
รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และ
ปริญญำนิพนธ์ รวม 20 หน่วยกิต
2234591
เอกัตศึกษำ 1
3 (1-6-2)
Independent Study I
2234592
เอกัตศึกษำ 2
3 (1-6-2)
Independent Study II
2234593
เอกัตศึกษำ 3
3 (1-6-2)
Independent Study III
2234594
เอกัตศึกษำ 4
3 (1-6-2)
Independent Study IV
2234597
ปริญญำนิพนธ์ 1
4 หน่วยกิต
Senior Project I
2234598
ปริญญำนิพนธ์ 2
4 หน่วยกิต
Senior Project II
วิชาโท
18 หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนสำขำวิชำภำษำอิตำเลียนเป็นวิชำเอก ต้องเลือกเรียนวิชำโทสำขำอื่นที่เปิดสอน
ในคณะหรือนอกคณะ 18 หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา
2234101

ภาษาอิตาเลียน 1
3 (2-3-4)
ไวยำกรณ์ขั้นต้น กำรสร้ำงทักษะด้ำนควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน
กำรฟัง และด้ำนกำรแสดงออกทำงกำรพูด และกำรเขียน
กำรออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพำะในระดับหน่วยเสียง พยำงค์
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)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234101 ภำษำอิตำเลียน 1
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
พื้นฐำนทำงไวยำกรณ์ กำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน กำรฟัง
และทักษะกำรแสดงออกทำงกำรพูด และกำรเขียน กำรลงน้ำหนัก
และใช้ทำนองเสียงที่ถูกต้อง
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

ภาษาอิตาเลียน 3
3 (2-3-4)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234102 ภำษำอิตำเลียน 2
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
หลักไวยำกรณ์อิตำเลียน ฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรฟัง กำรพูด และกำรเขียน
โดยเน้นควำมรวดเร็วในกำรรับรู้และควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ภำษำอย่ำง
ถูกต้อง
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.

7
2234202

ภาษาอิตาเลียน 4
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
ทักษะกำรใช้ภำษำอิตำเลียนขั้นกลำง กำรฟังข้อควำมจำกสถำนกำรณ์จริง
กำรพูดเพื่ออธิบำย กำรอ่ำนโดยใช้กลวิธีต่ำง ๆ เพื่อจับใจควำม กำรเขียน
โดยใช้ศัพท์และโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ที่ถูกต้อง
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)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
ระบบเสียงภำษำอิตำเลียน ได้แก่ สระ พยัญชนะ กำรลงเสียงเน้นหนัก
และทำนองเสียง สัทอักษรและกำรถอด เสียง กำรฝึกออกเสียง
The Sound System of Italian
SOUND SYS ITAL
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
The Italian sound system: vowels, consonants, stress and
intonation; phonetic alphabets and transcription; practice
in pronunciation.

2234211

แปลอิตาเลียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
หลักเบื้องต้นในกำรแปลภำษำอิตำเลียนเป็นภำษำไทยและภำษำไทยเป็น
ภำษำอิตำเลียน โดยเน้นควำมแตกต่ำงทำงด้ำนโครงสร้ำงภำษำ กำรใช้
พจนำนุกรม กำรฝึกแปลข้อควำมที่มีเนื้อหำและโครงสร้ำงประโยค
ไม่ซับซ้อน เน้นภำษำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Introduction to Italian Translation
INTRO ITAL TRANSL
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
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.
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2234214

การพูดภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมอิตาเลียน
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
กำรสนทนำและอภิปรำยในหัวข้อด้ำนวัฒนธรรมควำมรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชำวอิตำเลียน
Italian Speaking and Italian Culture
ITAL SPEAK CULT
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
Conversation and discussion on cultural topics; fundamental
knowledge of Italian culture and way of life.

2234218

ภาษาอิตาเลียนด้านศิลปะ
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ กำรฝึกทักษะกำรฟัง
กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนศัพท์และสำนวนภำษำอิตำเลียน
ในวงกำรศิลปะ
Italian for Art
ITAL ART
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
Fundamental knowledge in art and applied arts; practice in
listening, speaking, reading and writing; Italian terms and
expressions in the field of arts.

2234250

อิตาลีปัจจุบนั
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
สภำพภูมิศำสตร์และประวัตศิ ำสตร์ของประเทศอิตำลีโดยสังเขป ควำมเป็นมำ
ของชำวอิตำเลียน ภำษำอิตำเลียน อุปนิสัย ควำมคิด ควำมเชื่อ และวิถีชีวิต
ของชำวอิตำเลียน กำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
Italy Today
ITALY TODAY
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
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.
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2234255

ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 1
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
วิวัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และสังคมของประเทศอิตำลีตั้งแต่ยุคกลำง
จนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำกำรโดยเน้นกำรแสดงออกทำงภูมิปญ
ั ญำและ
งำนสร้ำงสรรค์ในบริบทของกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง
คุณูปกำรต่อชำวโลก
Survey of Italian Civilization I
SURV ITAL CIV I
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
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.

2234256

ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
วิวัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และสังคมของประเทศอิตำลีตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงสมัยรวมประเทศ โดยเน้นกำรแสดงออกทำง
ภูมิปัญญำและงำนสร้ำงสรรค์ในบริบทของกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจ สังคม
และกำรเมือง คุณูปกำรต่อชำวโลก
Survey o f Italian Civilization II
SURV ITAL CIV II
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
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.

2234257

ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 3
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
วิวัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และสังคมของประเทศอิตำลีตั้งแต่สมัยรวม
ประเทศถึงยุค “บูม เอโคนอมิโค” โดยเน้นกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และกำรเมือง
Survey of Italian Civilization III
SURV ITAL CIV III
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
Historical and social evolution of Italy from the Unification Period
to the “Boom Economico”, with emphasis on an integrated
economic, socio-cultural and political context.
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2234275

วรรณกรรมอิตาเลียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234201 ภำษำอิตำเลียน 3
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทต่ำง ๆ กำรเข้ำถึง กำรวิเครำะห์
และกำรตีควำมตัวบท องค์ประกอบพื้นฐำนของวัจนลีลำในวรรณคดีอิตำเลียน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูเ้ ขียนและบทประพันธ์กับสังคม
Introduction to Italian Literature
INTRO ITAL LIT
(Condition: PREP 2234201 ITALIAN III OR CONSENT OF FACULTY)
Elements of various literary genres; textual approach, analysis
and interpretation; basic elements of stylistics in Italian literature;
relationship between authors, literary works and society.

2234301

ภาษาอิตาเลียน 5
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234202 ภำษำอิตำเลียน 4
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
ทักษะกำรใช้ภำษำอิตำเลียนขั้นสูง กำรฟังข้อควำมจำกสื่อต่ำง ๆ
กำรพูดเพื่อเล่ำเรื่อง กำรอ่ำนงำนเขียนประเภทต่ำง ๆ กำรเขียน
เชิงบรรยำยและพรรณนำ โดยใช้โครงสร้ำงไวยำกรณ์ และศัพท์สำนวน
ที่ถูกต้องและเหมำะสม
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.

2234302

ภาษาอิตาเลียน 6
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234301 ภำษำอิตำเลียน 5
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
ทักษะกำรใช้ภำษำอิตำเลียนขั้นสูง กำรฟังข้อควำมที่มีประเด็นซับซ้อน
กำรพูดเชิงอภิปรำย และโต้แย้ง กำรอ่ำนและวิเครำะห์บทควำม กำรเขียน
เชิงเปรียบเทียบและวิเครำะห์ โดยใช้โครงสร้ำงไวยำกรณ์ที่ถูกต้องและศัพท์
สำนวนที่หลำกหลำย
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.
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2234314

การเขียนภาษาอิตาเลียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)
กำรเขียนเรียงควำมภำษำอิตำเลียนขนำดสั้น โดยใช้โครงสร้ำงไวยำกรณ์
ศัพท์และสำนวนที่เหมำะสม กำรฝึกทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ และทักษะ
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
Italian Writing and Critical Thinking
ITAL WRIT CRIT THK
Writing short compositions in Italian, using appropriate
grammatical structures, vocabulary and expressions; practice
analytical reading and critical thinking skills.

2234320

ภาษาอิตาเลียนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเทีย่ วและธุรกิจภำคบริกำร ศัพท์
และสำนวนภำษำอิตำเลียนที่เกี่ยวข้อง กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและธุรกิจภำคบริกำร
Italian for Tourism and Hospitality
ITAL TOUR HOSP
Fundamental knowledge in tourism and hospitality;
related Italian terms and expressions; listening, speaking,
reading and writing in tourism and hospitality.

2234325

วรรณกรรมร้อยแก้วอิตาเลียนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
นวนิยำยและเรื่องสั้นอิตำเลียนร่วมสมัย เน้นประวัติและผลงำน
ของนักเขียน กำรวิเครำะห์นวนิยำย และเรื่องสั้นคัดสรร
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)
วรรณกรรมเอกอิตำเลียนตั้งแต่ยุคแรกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภูมหิ ลัง
ทำงประวัติศำสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่งและผลงำน แก่นเรื่อง
เทคนิคกำรประพันธ์ ลักษณะเฉพำะ คุณค่ำ และอิทธิพล กำรอ่ำน
บทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่งเป็นตัวแทนควำมเคลื่อนไหวทำงวรรณคดี
แต่ละยุคสมัย
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.
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2234362

วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2
3 (3-0-6)
วรรณกรรมเอกอิตำเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน
ภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่งและผลงำน
แก่นเรื่อง เทคนิคกำรประพันธ์ ลักษณะเฉพำะ คุณค่ำ และอิทธิพล
กำรอ่ำนบทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่งเป็นตัวแทนควำมเคลื่อนไหว
ทำงวรรณคดีแต่ละยุคสมัย
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)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234202 ภำษำอิตำเลียน 4
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
ภูมิหลังทำงเทพปกรณัมคลำสสิกและคัมภีรไ์ บเบิลในงำนศิลปะและวรรณคดี
อิตำเลียน กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์ศิลปะและ
วรรณคดีอิตำเลียน
Background for Studying Italian Art and Literature
BKGD ITAL ART LIT
(Condition: PREP 2234202 ITALIAN IV OR CONSENT OF FACULTY)
Background of classical mythology and the Bible in Italian art and
literature; application of the knowledge in analyzing and criticizing
Italian art and literature.

2234373

การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2234202 ภำษำอิตำเลียน 4
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำต)
หลักกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และวิจำรณ์ วิธีอ่ำนและตีควำมตัวบทลักษณะต่ำง ๆ
และบทคัดสรรจำกวรรณกรรมอิตำเลียน
Italian Critical Reading
ITAL CRIT READ
(Condition: PREP 2234202 ITALIAN IV OR CONSENT OF FACULTY)
Principles of analytical and critical reading; methods of reading
and interpreting various types of texts and selected excerpts of
Italian literary works.
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2234382

ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศิลปะอิตำเลียนสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ศิลปินและกระแสศิลปะ
สำคัญ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงศิลปะอิตำเลียนกับสังคม ศิลปะอิตำเลียนในบริบท
ทำงวัฒนธรรมยุคใหม่
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

ปริทัศน์ศิลปะอิตาเลียน
3 (3-0-6)
พัฒนำกำรศิลปะอิตำเลียนตั้งแต่ยคุ กลำงจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชีวิต
และผลงำนของศิลปินเอกด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม และสถำปัตยกรรม
ลักษณะเด่นของศิลปะในแต่ละยุคสมัย
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 และลักษณะของดนตรีอิตำเลียน โดยเน้นอุปรำกร
ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 กำรวิเครำะห์ท่วงทำนอง “อำเรีย” จำกผลงำน
ที่คัดสรร กำรอ่ำน “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.

2234408

การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง
3 (3-0-6)
กำรฝึกสนทนำ อภิปรำย และวิจำรณ์ในหัวข้อต่ำงๆ กำรเสนอควำมคิด
และข้อโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล
Advanced Italian Speaking
ADV ITAL SPEAK
Practice in conversation, discussion and critique on various topics;
presentation of logical ideas and arguments.

2234410

การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
หลักกำรเขียนเชิงวิชำกำร กำรนำเสนอควำมคิดเชิงวิเครำะห์
กำรฝึกเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร
Italian Academic Writing
ITAL ACAD WRIT
Principles of academic writing; presentation of analytical ideas;
practice in writing academic reports.
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2234411

แปลอิตาเลียน-ไทย
3 (3-0-6)
ทฤษฎีกำรแปล กำรฝึกแปลข้อควำมจำกภำษำอิตำเลียนเป็นภำษำไทย
โดยเน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำไทยกับภำษำอิตำเลียน กำรวิเครำะห์
ปัญหำในกำรแปล
Translation: Italian-Thai
TRANSL ITAL-TH
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)
กำรฝึกแปลข้อควำมจำกภำษำไทยเป็นภำษำอิตำเลียน โดยเน้นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภำษำไทยกับภำษำอิตำเลียน กำรวิเครำะห์ปญ
ั หำในกำรแปล
Translation: Thai-Italian
TRANSL TH-ITAL
Practice in translating from Thai into Italian with emphasis on
differences between both languages; analysis of translation
problems.

2234418

ภาษาอิตาเลียนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
กำรใช้ภำษำอิตำเลียนในวงกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ได้แก่ ศัพท์
สำนวน รูปแบบประโยค ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียนในบริบท
ทำงธุรกิจ วิธีกำรดำเนินธุรกิจของชำวอิตำเลียน วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในกำรติดต่อทำงธุรกิจกับชำวอิตำเลียน
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.

2234420

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมอิตาเลียน-ไทยด้านการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
ลักษณะเฉพำะทำงวัฒนธรรมอิตำเลียน-ไทยและประเด็นต่ำงวัฒนธรรม
กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม กำรใช้ศัพท์และสำนวนในกำรให้ข้อมูลด้ำน
ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และวิถีชีวิต
จรรยำบรรณวิชำชีพ
Italian-Thai Cross-cultural Study in Tourism
ITAL-TH CULT TOUR
Italian-Thai cultural characteristics and intercultural issues;
cross-culture communication; use of vocabulary and expressions
in giving information on geography, history, art, culture, beliefs
and ways of life; professional ethics.
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2234422

การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
กำรเขียนภำษำอิตำเลียนเชิงสร้ำงสรรค์ในหัวข้อต่ำง ๆ เน้นวัจนลีลำ
ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์
Italian Creative Writing
ITAL CREAT WRIT
Italian creative writing on various topics, with emphasis
on stylistics in creative writing.

2234431

กวีนิพนธ์อิตาเลียนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
กำรวิเครำะห์รูปแบบ แก่นเรื่อง ศิลปะกำรประพันธ์และแนวคิด
จำกบทกวีสมัยใหม่คัดสรร
Modern Italian Poetry
MOD ITAL POET
Analysis of forms, themes, techniques and concepts from modern
selected poems.

2234441

วรรณกรรมการละครอิตาเลียนชิน้ เอก
3 (3-0-6)
วรรณกรรมกำรละครอิตำเลียนชิ้นเอก คอมเมเดีย เดล ลำร์เต คุณค่ำ
ทำงวรรณกรรม สังคม กำรเมือง ปรัชญำ และศิลปะของบทละครคัดสรร
ประเด็นด้ำนศีลธรรมจำกบทละครคัดสรร
Masterpieces of Italian Drama
MAST ITAL DRAM
Masterpieces of Italian drama; Commedia dell’Arte; literary,
social, political, philosophical and artistic values of selected plays;
moral issues from selected plays.

2234455

ประวัติภาษาอิตาเลียน
3 (3-0-6)
ประวัติและพัฒนำกำรสำคัญของภำษำอิตำเลียน ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำษำอิตำเลียนกับปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ สังคมและกำรเมือง
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.

2234459

ประวัติความคิดอิตาเลียน
3 (3-0-6)
รำกฐำนทำงควำมคิดอิตำเลียน นักคิดคนสำคัญของอิตำลีและพัฒนำกำร
ทำงควำมคิดจำกยุคกลำงถึงยุคปัจจุบัน อิทธิพลของควำมคิดเหล่ำนัน้
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งศำสตร์และศิลป์ คุณูปกำรที่มีต่ออำรยธรรมตะวันตก
History of Italian Ideas
HIST ITAL IDEA
Origin of Italian ideas; great Italian thinkers and development
of ideas from the Middle Ages to the present; their influences
on changes in arts and sciences; their contributions to western
civilization.
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2234465

การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีอิตาเลียน
3 (3-0-6)
บทประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง นักเขียน หรือควำมเคลื่อนไหว
ทำงวรรณกรรมทีส่ ำคัญในวรรณคดีอิตำเลียน
Selected Study in Italian Literature
SEL STUD ITAL LIT
Works in poetry or prose, authors or remarkable literary
movements in Italian literature.

2234484

ภาพยนตร์อิตาเลียน
3 (3-0-6)
พัฒนำกำรภำพยนตร์อิตำเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน
กำรวิเครำะห์ภำพยนตร์เรื่องเอกของอิตำลี วิวัฒนำกำรของภำพยนตร์
อิตำเลียนในบริบทด้ำนศิลปะ สังคม และกำรเมือง
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

การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน
3 (3-0-6)
กำรศึกษำวิเครำะห์ในหัวข้อเฉพำะเรื่องด้ำนภำษำ ดนตรี ศิลปะ
ภำพยนตร์ ประวัตศิ ำสตร์หรือปรัชญำของอิตำลี
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 (1-6-2)
กำรค้นคว้ำและเสนอผลงำนในหัวข้อที่เกี่ยวกับภำษำ วรรณคดี
หรือวัฒนธรรมอิตำเลียน ตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล
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 (1-6-2)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อที่น่ำสนใจด้ำนภำษำ วรรณคดี
หรือวัฒนธรรมอิตำเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลำยหัวข้อ
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.
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2234592

เอกัตศึกษา 2
3 (1-6-2)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อที่น่ำสนใจด้ำนภำษำ วรรณคดี หรือวัฒนธรรม
อิตำเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลำยหัวข้อ
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 (1-6-2)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อที่น่ำสนใจด้ำนภำษำ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิ
ตำเลียน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลำยหัวข้อ
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.
เอกัตศึกษา 4
3 (1-6-2)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อที่น่ำสนใจด้ำนภำษำ วรรณคดี หรือวัฒนธรรม
อิตำเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลำยหัวข้อ
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.

2234594

2234597

ปริญญานิพนธ์ 1
Senior Project I

4 หน่วยกิต

2234598

ปริญญานิพนธ์ 2
Senior Project II

4 หน่วยกิต

