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รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คณะ/ภาควิชา  สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย:   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in Spanish 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน) 

   อักษรยอภาษาไทย: ศศ.บ. (ภาษาสเปน) 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts (Spanish) 
อักษรยอภาษาอังกฤษ: B.A. (Spanish) 

3. วิชาเอก  ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
   5.2 ภาษาท่ีใช ภาษาไทยและภาษาสเปน 
   5.3 การรับเขาศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี 

   5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   ความรวมมือกับสถานการศึกษาตางประเทศ  คือ   
   ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ  AECID ของรัฐบาลสเปนไดมอบความรวมมือดานการ    
พัฒนาการเรียนการสอนดวยการสงอาจารยชาวสเปนมารวมสอนปละ 1 คน และใหงบประมาณสั่งซ้ือหนังสือและ
สื่อการสอนโดยตรงจากประเทศสเปน  ปละ 500 ยูโร นอกจากนั้นยังชวยดานการขอทุนการศึกษาระยะสั้นและ
ระยะยาวใหแกนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาสเปนเปนวิชาเอก 
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 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ปริญญามากกวา  1  สาขาวิชา 
   ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอตกลงความรวมมือ 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    หลักสูตรใหม พ.ศ. ................................   

หลักสูตรใชบังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ป การศึกษา ..................... 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
  ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี / วาระท่ี 16/ 2555 

   เม่ือวันท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 
   ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งท่ี / วาระท่ี 6 / 2555 
   เม่ือวันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2555 
   สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลักสูตรท่ี ศธ 0506  

(2) / 852 เม่ือวันท่ี  8  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556 
   สํานักงานวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพ (ระบุองคกร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 

  เม่ือวันท่ี  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในป  พ.ศ. 2557 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) ครูสอนภาษาสเปนในระดับโรงเรียน 
(2) ผูสอนภาษาสเปนในสถาบันเอกชน 
(3) ลามและนักแปล 
(4) มัคคุเทศก 
(5) พนักงานบริษัทเอกชนท่ีใชภาษาสเปน 
(6) เจาหนาท่ีประจําสถานทูตประเทศท่ีใชภาษาสเปนเปนภาษาหลัก 
(7) และอาชีพอ่ืนๆ ท่ีใชภาษาสเปน 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/
นางสาว) 

ตําแหนงทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวสวางวัน  
ไตรเจรญิวิวัฒน 

ผศ. Ph.D. 
(Cum laude) 

 
 

MA. 
 
 
 
 

อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

Spanish 
Literatur 

 
 

Spanish Latin 
American 

Literatures and 
Cultures 

 
 

ภาษาสเปน 

Universidad 
de Alicante 

 
 

New York 
University in 

Madrid 
 
 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สเปน 
 
 
 
 
 

สเปน 
 
 
 

ไทย 

2554 
 
 
 

2532 
 
 
 
 
 

2529 

2 นายโอฬาร        
พฤติศรัณยนนท 

อาจารย Postdoctoral 
certificate 

 
 
 
 

Ph.D. 
(Cum laude) 

 
 
 

MA. 
 
 
 

อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Educación 
 
 
 
 
 

Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

 
 

Traducción 
 
 
 
 

ภาษาสเปน 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

 
 

Universidad 
de Valladolid 

 
 
 

Universidad 
Complutense 
De Madridi 

 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

เม็กซิโก 
 
 
 
 
 

สเปน 
 
 
 
 

สเปน 
 
 
 
 

ไทย 

2550 
 
 
 
 
 

2545 
 
 
 
 

2537 
 
 
 
 

2535 

3. นางสาวรัฐพร 
 อมตวนิช 

อาจารย อ.ม. 
 
 

อ.บ. (เกียรติ
นิยม) 

 
 
 
 
 
 

ยุโรปศึกษา 
 
 

ภาษาสเปน 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 
 

ไทย 
 

2541 
 
 

2540 
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9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตรและอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก

และกองงานวิทยาเขตบางนา 
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  

โดยจะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีจะ
เกิดข้ึนตลอดชีวิต และสรางความรู นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน โดยในปจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพันธหลักกับการพัฒนาการศึกษา 
โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจการคา การทองเท่ียว หรือธุรกิจตางๆ ตองอาศัยภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษา
สเปนซ่ึงเปนภาษาสําคัญท่ีมีบทบาทอยางสูงท้ังในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ กลางและใตในดานเศรษฐกิจ 
การเมืองและการทองเท่ียว เนื่องจากมีประเทศท่ีพูดภาษาสเปนเปนภาษาแมและภาษาราชการกวา 20 ประเทศ
ท่ัวโลก ท้ังนี้การพัฒนาหลักสูตรยังสอดคลองกับนโยบายการเพ่ิมศักยภาพของอาเซียนเพ่ือแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน 
ในรูปของการรวมกลุมประชาคมอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 และเพ่ือทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาของโลก ดังนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาดานดังกลาวขางตน จําเปนตองปรับแผนการพัฒนาความรูทางดานภาษาสเปนดวย 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมของผูคนท้ังซีก

โลกตะวันตกและตะวันออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องตลอดเวลา ภาษา
สเปนมีบทบาทสําคัญในฐานะเครื่องมือในการศึกษาประวัติศาสตรของผูคนภายในทวีปยุโรป ไดแกการตั้งถ่ินฐาน 
ลักษณะการรวมกลุม การใชภาษา รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตท่ีนํามาสูความเจริญทางดานอารยธรรม
และความถดถอยของวัฒนธรรม ลักษณะของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
ภาษาและวรรณคดีเปนหลักฐานและเปนสื่อสําคัญท่ีทําใหเห็นพัฒนาการดังกลาว ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรท่ีเก่ียวกับภาษา ภาษาศาสตรและวรรณคดีใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศและของโลก และเพ่ือเปดโลกทัศนและยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดโดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ  
11. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจากขอ  11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองพัฒนาในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของสังคม เพ่ือรองรับการแขงขันทางธุรกิจการคา การ
ลงทุน ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ รวมท้ังการรองรับนโยบายของประชาคมอาเซียนปพ.ศ. 2558 โดยผลิต
บุคลากรท่ีมีความรูภาษาสเปนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในหนวยงานและองคกรตางๆ ได และมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองใหสามารถจัดการกับงานในหนาท่ี รวมท้ังเขาใจถึงผลกระทบของความไดเปรียบและเสียเปรียบ
ในการใชภาษา เพ่ือเปดตลาดเสรีทางการคาในอนาคต โดยตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึง
เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศและสถานการณของประชาคมโลก รวมท้ังยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป

ในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในปพ.ศ. 2558 มีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองทบทวนหลักสูตร
เดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณดังกลาว โดย
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของประชาคม
ภายในประเทศและประชาคมโลก และตองสอดคลองกับปรัชญาปณิธานและความเปนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือผูเรียนจํานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสูตร เพ่ือผูเรียน
หลากหลายอาชีพท่ีอยูในวัย และฐานะตางๆ กัน มีสภาพทางสังคมตางกัน และใหการดําเนินการของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนมีการจัดการท่ียืดหยุนแตมีความหลากหลาย มุงเนนการกระจายโอกาส เพ่ือกลุมคนท่ีดอยโอกาส 
เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพกอปรดวยความรูคูคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือการพัฒนาและรับใชสังคมทุก
ระดับชั้นตอไป 
 
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน  (เชน  รายวิชาท่ีเปดสอน

เพ่ือใหบริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

INT 1005 MTH 1003   STA 1003 AGR 1003  BIO 1003 CMS 1003 
GLY 1003  MET 1003   PHY 1001  SCI 1003 ART 1003  HIS 1001 
HIS 1002 HIS 1201 LIS 1001 PHI 1003 GAS 1001 GAS 2802  
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GAS 2803 GAS 2611 GAS 2601 GAS 2711 GAS 2721 GAS 3601 
GAS 3801 GAS 3504 GAS 4804 GAS 4605 GAS 2801 HED 1101 
LAW 1004 POL 1100 ECO 1003 PSY 1001 SOC 1003 ENG 1001 
ENG 1002 ENG 2001 ENG 2002 ENG 2101 ENG 2102 ENG 2401 
FRE 1001 FRE 1002 FRE 2001 FRE 2002 GER 1001 GER 1002 
GER 2001 GER 2002  RUS 1001 RUS 1002 RUS 2001 RUS 2002 
JPN 1001 JPN 1002 JPN 2001 JPN 2002 CHI 1001 CHI 1002 
CHI 2001 CHI 2002 MAL 1001  MAL 1002 MAL 2001 MAL 2002 
GRK 1001  GRK 1002 GRK 2001 GRK 2002 KHM 1001 KHM 1002 
KHM 2001 KHM 2002 MMR 1001 MMR 1002 MMR 2001 MMR 2002 
LAO 1001   LAO 1002 LAO 2001 LAO 2002 VNM 1001 VNM 1002 
VNM 2001 VNM 2002 KOR 1101 KOR 1102 KOR 2101 KOR 2102 
HIN 1001   HIN 1002 HIN 2001 HIN 2002 ARA 1001   ARA 1002  

 
    13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
SPN 1001 SPN 1002 SPN 2001  SPN 2002  
 
หมวดวิชาเอกบังคับ 

     SPN 3001 SPN 3002  SPN 4001   SPN 4002   
และใหเลือกเรียน 3 กระบวนวิชาจาก 8 กระบวนวิชาตอไปนี้ 
SPN 2111 SPN 2131  SPN 3501 SPN 2901  SPN 2121 SPN 3141  
SPN 3301  SPN 4201 
 
หมวดวิชาเอกเลือก 
SPN 2112  SPN 2132  SPN 2122  SPN 3142  SPN 3121  SPN 4202  
**SPN 4203  SPN 4204  SPN 3311  SPN 3321  SPN 4311  SPN 4312  
SPN 4313  SPN 4314  SPN 4331  SPN 3401  SPN 4401  SPN 3502  
SPN 4501  SPN 4502  SPN 3601  SPN 3602  SPN 3603  SPN 4601  
SPN 4602  SPN 4603  SPN 3701  SPN 3702  SPN 3709 SPN 4701  
SPN 4702  SPN 3901  SPN 3902  SPN 3903  SPN 4901  
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับเลือก) 
ART 1003 MUS 1003 

 
 

    13.3 การบริหารจัดการ  
หัวหนาสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก  ประสานงานติดตอกับภาควิชาอ่ืน 
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
1.1.1 สาขาวิชาภาษาสเปน สงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานภาษาและวัฒนธรรมสเปน เนนท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  
1.1.2 สาขาวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพและดํารงตนใหเปน

ประโยชนตอประเทศชาติได 
1.1.3 สาขาวิชานี้จัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 
1.1.4  สาขาวิชานี้มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยและรับผิดชอบตอ

สังคม  พรอมท้ังสามารถดํารงชีวิตอยางกาวทันยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันไรพรมแดน ในสภาพสังคมปจจุบันได
อยางปกติสุข 

 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 1.2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค
อาเซียน 
 1.2.3 สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการสอน การบริการวิชาการและวิจัย 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปนท่ีใชอยูเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF: HEd) ข้ึน จึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังกลาว 
 

1.4  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.4.1 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจาของภาษา 
1.4.2 เพ่ือเตรียมนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในหมวดทักษะภาษาสเปน ภาษาสเปนเฉพาะดาน 

ภาษาศาสตร วรรณคดีและวัฒนธรรมสเปน 
1.4.3 เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทางวิชาการ เพ่ือศึกษาภาษาสเปนในระดับท่ีสูงข้ึนตอไปได 
1.4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการใชภาษาสเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนได 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด 

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร 
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ
ของสังคมและตลาดงานในสวนท่ีเก่ียวของ
กับความรูและทักษะของบัณฑิต 

-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  
-ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ไปปฎิบัติงานจริง 

สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอน
ใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ  
  ระบบทวิภาค  ระบบไตรภาค   ระบบจตุรภาค 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  มี    ไมมี 

 
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
  มี    ไมมี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ5 และขอ 6 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2552 ขอ 6  (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 



 9 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
ไมมี 

 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

- 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปท่ี 1 40 45 50 55 60 
ชั้นปท่ี 2 - 35 40 45 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 35 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 25 30 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดวาจะจบการศึกษา - - - 20 25 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 
 2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ 
รายการงบประมาณ จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาตอบแทน 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 
คาใชสอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
คาวัสดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
คาครุภัณฑ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 610,000 685,000 710,000 735,000 760,000 
 
 2.6.2 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 18,000 บาทตอคน  

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
  แบบตลาดวิชา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดวยตนเอง 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก  (E-learning) 
  แบบทางไกลผานอินเตอรเน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ 8 และขอ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 144 หนวยกิต  
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    หมวดวิชา  จํานวนหนวยกิต   
   1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             42   
   2.  หมวดวิชาเอก    63         

       2 1.  วิชาเอกบังคับ    21 
       2 2.  วิชาเอกเลือก    42 

   3.  หมวดวิชาโท               24         
   4.  หมวดวิชาเลือกเสรี    15   
      รวม  144 
 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        42 หนวยกิต 
ประกอบดวยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรูคูคุณธรรม (Knowledge and Morality) 

(บังคับไมนับหนวยกิต) และวิชาใน 5 กลุมตอไปนี้ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         3       หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในขอ 1) หรือ 2)  1 กระบวนวิชา 

1) วิชาคณิตศาสตร หนวยกิต 
INT 1005  (IT 105)   ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน   3 
MTH  1003  (MA 103)  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   3 
STA 1003  (ST 103)   สถิติเบื้องตน  3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
2) วิชาวิทยาศาสตร  หนวยกิต 

AGR 1003  (AG 103)  การเกษตรเบื้องตน  3 
  **BIO 1003  (BI 103) ชีววิทยาเบื้องตน  3 

CMS 1003  (CM 103) เคมีเบื้องตน  3 
GLY 1003  (GY 103) ธรณีวิทยาเบื้องตน  3 
MET 1003  (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน  3 
PHY 1001 (PH 103) ฟสิกสท่ัวไป  3 
SCI 1003  (SC 103) วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  3 
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หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY, SCI  
     ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต                    หนวยกิต 
ART 1003  (AR 103) ศิลปวิจักษณ 
MSA 1003  (MU 103) ดนตรีวิจักษณ  
HIS 1001  (HI 101) อารยธรรมตะวันตก 
HIS 1002  (HI 102) อารยธรรมตะวันออก 
HIS 1201  (HI 121) พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย     3 
LIS 1001  (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา   2 

                     PHI 1003  (PY 103) ปรัชญาเบื้องตน            3 
GAS…/HED   พลศึกษา   2 

ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 1 กระบวน
      วชิา 2 หนวยกิต) ดังนี้ 
                    *GAS 1001   กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ  

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1 
GAS 2611 (GS 241) วายน้ํา 1   
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1  
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1 
GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบอล 1  
GAS 2801 (SS 237) การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 
GAS 2802  (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด  
GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขาจังหวะ  
GAS 3504  (GS 375) ตะกรอ  
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1  
GAS 3801 (GS 343) ศิลปปองกันตัว  
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน  
GAS 4804 (GS 440) โยคะ  
HED 1101(HA 101/HE 101)   การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต 

4) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต หนวยกิต 
LAW 1004  (LW 104) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 
POL 1100  (PS 103) รัฐศาสตรท่ัวไป 
ECO 1003  (EC 103) เศรษฐศาสตรท่ัวไป  3 

                     PSY 1001  (PC 103) จิตวิทยาท่ัวไป 
SOC 1003  (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน  3 

5)   กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 
      นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนตองเรียน 

SPN 1001 (SN 101) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1    3 (2-2-5) 
SPN 1002 (SN 102) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2    3 (2-2-5) 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 

2 

 3  3 
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SPN 2001 (SN 201) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3     3 (2-2-5) 
SPN 2002 (SN 202) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4    3 (2-2-5) 

      6) กลุมวิชาภาษาไทย         6  หนวยกิต 
  THA 1001  (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย   3 (3-0-6) 

 THA 1002  (TH 102) ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย                          3 (3-0-6) 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 ก. หมวดวิชาเอก                          63  หนวยกิต 

1. วิชาเอกบังคับ                           21  หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเรียน 4 กระบวนวิชาตอไปนี้ 

    SPN 3001 (SN 301)        ภาษาสเปนระดับกลาง 1     3 (2-2-5)  
    SPN 3002 (SN 302)        ภาษาสเปนระดับกลาง 2     3 (2-2-5) 
    SPN 4001 (SN 401)        ภาษาสเปนระดับสูง 1     3 (2-2-5) 
    SPN 4002 (SN 402)        ภาษาสเปนระดับสูง 2     3 (2-2-5) 
 และใหเลือกเรียน 3 กระบวนวิชาจาก 8 กระบวนวิชาตอไปนี้ 

SPN 2111 (SN 313) 
SPN 2131 (SN 221) 
SPN 3501 (SN 351) 

การฟงภาษาสเปน เพ่ือความเขาใจ 1 
การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 
บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 1 

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

SPN 2901 (LI 220) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตรภาษาสเปน   3 (3-0-6) 
SPN 2121 (SN 315) สนทนาภาษาสเปน 1 3 (3-0-6) 
SPN 3141 (SN 311) การเขียนภาษาสเปน  1 3 (3-0-6) 
SPN 3301 (SN 230) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 4201 (SN 411) การแปลสเปน – ไทย 1 3 (3-0-6) 

 
2 วิชาเอกเลือก         42 หนวยกิต 

นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนเลือกเรียนกระบวนวิชาตางๆ จากหมวดวิชาท้ัง 6 หมวดของหลักสูตร โดย
เลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

SPN 2112 (SN 314) การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2 3 (3-0-6) 
SPN 2132 (SN 222)  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2 3 (3-0-6) 
SPN 2122 (SN 316) สนทนาภาษาสเปน 2 3 (3-0-6) 
SPN 3142 (SN 312) การเขียนภาษาสเปน 2  3 (3-0-6) 
SPN 3121 (SN 415) สนทนาภาษาสเปน 3 3 (3-0-6) 
SPN 4202 (SN 412) การแปลสเปน-ไทย 2 3 (3-0-6) 
**SPN 4203 (SN 413) การแปลไทย-สเปน  3 (3-0-6) 
SPN 3311 (SN 334)  รอยแกวสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 3321 (SN 335) รอยกรองสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 4311 (SN 339) นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก 3 (3-0-6) 
SPN 4312 (SN 432) งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต 3 (3-0-6) 
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SPN 4313 (SN 438) วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20 3 (3-0-6) 
SPN 4314 (SN 437) การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 4331 (SN 337) บทละครสเปนยุคทอง 3 (3-0-6) 
SPN 3401 (SN 343) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีลาตินเมริกัน  3 (3-0-6) 
SPN 4401 (SN 441) วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20 3 (3-0-6) 
SPN 3502 (SN 352) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 2 3 (3-0-6) 
SPN 4501 (SN 453) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน 3 (3-0-6) 
SPN 4502 (SN 459) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 3601 (SN 353) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 3 (3-0-6) 
SPN 3602 (SN354) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2 3 (3-0-6) 
SPN 3603 (SN 355) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน 1  3 (3-0-6) 
SPN 4601 (SN455) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตนิอเมริกาปจจุบัน 3 (3-0-6) 
SPN 4602 (SN456) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของลาตินอเมริกัน 3 (3-0-6) 
SPN 4603 (SN 457) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน 3 (3-0-6) 
SPN 3701 (SN 371) ภาษาสเปนธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
SPN 3702 (SN 372) 
SPN 3782 (SN 374) 

ภาษาสเปนธุรกิจ 2 
ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม 

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

SPN 4701 (SN 471) ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 1 3 (3-0-6) 
SPN 4702 (SN 472)  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 2 3 (3-0-6) 
SPN 3901 (LI 323) สัทศาสตรและสัทวทิยาภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 3902 (LI 324) วิทยาหนวยคําภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 3903 (LI 325) วากยสัมพันธภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 4901 (LI 420) อรรถศาสตรภาษาสเปน 3 (3-0-6) 

 

 ข. หมวดวิชาโท         24 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรท่ีไมซํ้ากับวิชาเอก หรือจะเลือกเรียนวิชาโทใน
คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได  ตามกฎเกณฑดังนี้ 

(1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
(2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามกฎเกณฑวิชาโทของคณะนั้นๆ  และ

กรณีท่ีกฎเกณฑวิชาโทในคณะดังกลาวมีจํานวนหนวยกิตไมถึง 24 หนวยกิต ใหเปนสิทธิของ
นักศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หนวยกิต 

(3) สําหรับคณะท่ีไมมีกฎเกณฑวิชาโทเพ่ือนักศึกษาตางคณะ ใหถือกฎเกณฑวิชาโทของคณะ
มนุษยศาสตรเปนหลัก 

(4) กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเปนวิชาโทจะตองไมซํ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 

รายละเอียดอ่ืนๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของนั้น 
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                15 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ 1) หรือ ขอ 2) ขอใดขอหนึ่งเทานั้น ดังนี้ 
1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับกระบวน

วิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หากเรียนวิชาคู คณะ
มนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตใหเพียงกระบวนวิชาเดียว 

2) นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จํานวน 9 
หนวยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรีได ท้ังนี้นักศึกษาจะตองสอบผานกระบวนวิชาตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 100 หนวยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา RAM 
3000  สหกิจศึกษา ไดและจะตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของมหาวิทยาลัยดวย และนักศึกษาตองเรียน
กระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 
 

3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา  
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  SPN หมายถึง กลุมวิชาภาษาสเปน ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 

 เลขหลักท่ี 1 แสดง ชั้นปของกระบวนวิชา 
เลขหลักท่ี 2 แสดง หมวดวิชา  
 เลข 0      (SPN 0000) หมายถึง หมวดพ้ืนฐานภาษาสเปน  
 เลข 1 และเลข 2  (SPN 0100, SPN 0200) หมายถึง หมวดทักษะภาษาสเปนท่ัวไป   

สําหรับวิชาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนและการแปล 
 เลข 3      (SPN 0300) หมายถึง หมวดวรรณคดีสเปน  
 เลข 4   (SPN 0400) หมายถึง หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกา 

เลข 5    (SPN 0500) หมายถึง หมวดอารยธรรมสเปน 
เลข 6   (SPN 0600) หมายถึง หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน   
เลข 7       (SPN 0700) หมายถึง หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน  
เลข 9    (SPN 0900) หมายถึง หมวดภาษาศาสตรภาษาสเปน  

เลขหลักท่ี 3 แสดง กลุมวิชา  
XX1X หมายถึง การฟง 
XX2X หมายถึง การพูด  
XX3X หมายถึง การอาน 
XX4X หมายถึง การเขียน 
XX1X หมายถึง รอยแกว 
XX2X หมายถึง รอยกรอง 
XX3X หมายถึงละคร 

 และหลักท่ี 4 แสดงลําดับของกระบวนวิชา 
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 3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 
SPN 1001 (SN 101) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1     3 (2-2-5) 
SPN 1002 (SN 102) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2     3 (2-2-5) 
SPN 2001 (SN 201) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3      3 (2-2-5) 
SPN 2002 (SN 202) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4     3 (2-2-5) 
SPN 2111 (SN 313) การฟงภาษาสเปน เพ่ือความเขาใจ 1   3 (3-0-6) 
SPN 2112 (SN 314) การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2   3 (3-0-6) 
SPN 2121 (SN 315)  สนทนาภาษาสเปน 1     3 (3-0-6) 
SPN 2122 (SN 316)   สนทนาภาษาสเปน 2        3 (3-0-6) 
SPN 2131 (SN 221) การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1   3 (3-0-6) 
SPN 2132 (SN 222) การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2     3 (3-0-6) 
SPN 2901 (LI 220)   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตรภาษาสเปน    3 (3-0-6) 
SPN 3001 (SN 301) ภาษาสเปนระดับกลาง 1     3 (2-2-5)  
SPN 3002 (SN 302) ภาษาสเปนระดับกลาง 2     3 (2-2-5) 
SPN 3121 (SN 415) สนทนาภาษาสเปน 3        3 (3-0-6) 
SPN 3141 (SN 311) การเขียนภาษาสเปน  1     3 (3-0-6) 
SPN 3142 (SN 312)  การเขียนภาษาสเปน 2       3 (3-0-6) 
SPN 3301 (SN 230) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน   3 (3-0-6) 
SPN 3311 (SN 334)  รอยแกวสเปน      3 (3-0-6) 
SPN 3321 (SN 335) รอยกรองสเปน      3 (3-0-6) 
SPN 3401 (SN 343) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน   3 (3-0-6) 
SPN 3501 (SN 351)  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 1    3 (3-0-6) 
SPN 3502 (SN 352)  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 2  3 (3-0-6) 
SPN 3602 (SN354) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2   3 (3-0-6) 
SPN 3603 (SN 355) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน 1      3 (3-0-6) 
SPN 3701 (SN 371) ภาษาสเปนธุรกิจ 1     3 (3-0-6) 
SPN 3702 (SN 372) ภาษาสเปนธุรกิจ 2     3 (3-0-6) 
SPN 3782 (SN 374) ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม  3 (3-0-6) 
SPN 3901 (LI 323) สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน   3 (3-0-6) 
SPN 3902 (LI 324) วิทยาหนวยคําภาษาสเปน    3 (3-0-6) 
SPN 3903 (LI 325) วากยสัมพันธภาษาสเปน     3 (3-0-6) 
SPN 4001 (SN 401) ภาษาสเปนระดับสูง 1     3 (2-2-5) 
SPN 4002 (SN 402) ภาษาสเปนระดับสูง 2     3 (2-2-5)  
SPN 4201 (SN 411) การแปลสเปน–ไทย 1     3 (3-0-6) 
SPN 4202 (SN 412) การแปลสเปน-ไทย 2     3 (3-0-6) 
**SPN 4203 (SN 413) การแปลไทย-สเปน      3 (3-0-6) 
SPN 4311 (SN 339) นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก    3 (3-0-6) 
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SPN 4312 (SN 432) งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต    3 (3-0-6) 
SPN 4313 (SN 438) วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20    3 (3-0-6) 
SPN 4314 (SN 437) การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน   3 (3-0-6) 
SPN 4331 (SN 337) บทละครสเปนยุคทอง     3 (3-0-6) 
SPN 4401 (SN 441) วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20   3 (3-0-6) 
SPN 4501 (SN 453) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน  3 (3-0-6) 
SPN 4502 (SN 459) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศสเปน 3 (3-0-6) 
SPN 3601 (SN 353) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 3 (3-0-6) 
SPN 4601 (SN455) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตินอเมริกาปจจุบัน  3 (3-0-6) 
SPN 4602 (SN456) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของลาตินอเมริกัน 3 (3-0-6) 
SPN 4603 (SN 457) บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน 3 (3-0-6) 
SPN 4701 (SN 471) ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 1    3 (3-0-6) 
SPN 4702 (SN 472)  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 2    3 (3-0-6) 
SPN 4901 (LI 420) อรรถศาสตรภาษาสเปน     3 (3-0-6) 
 

3.1.5 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
HIS 1001 (HI 101)    อารยธรรมตะวันตก     3  หนวยกิต 

  HIS 1002 (HI 102)    อารยธรรมตะวันออก           
LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา   2  หนวยกิต 
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องตน      3  หนวยกิต 

 RAM 1000 (RU 100) ความรูคูคุณธรรม (บังคับไมนับหนวยกิต)   (3) หนวยกิต 
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน   3  หนวยกิต 
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย    3  หนวยกิต 
SPN 1001 (SN 101) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1     3  หนวยกิต 

รวม   17  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ART 1003 (AR 103)     ศิลปวิจักษณ      2  หนวยกิต 
MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษณ  
ECO 1003 (EC 103)     เศรษฐศาสตรท่ัวไป 
LAW 1004 (LW 104 )   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป       3  หนวยกิต 
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาท่ัวไป  
POL 1100 (PS 103)    รัฐศาสตรท่ัวไป 
HIS 1201 (HI 121)    พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย     3  หนวยกิต 
THA 1002 (TH 102) ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย    3  หนวยกิต 
…   คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร   3  หนวยกิต 
 

เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชา
 

เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชา
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 *GAS xxx / HED 1101  เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา   2  หนวยกิต 
SPN 1002 (SN 102) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2      3 หนวยกิต 
         รวม 19 หนวยกิต 
 

 
ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
SPN 2001 (SN 201) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3     3 หนวยกิต 

…… วิชาเอก 3 กระบวนวิชา       9 หนวยกิต 
…… วิชาโท  2 กระบวนวิชา       6 หนวยกิต 
         รวม 18 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
SPN 2002 (SN 202) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4     3 หนวยกิต 

……    วิชาเอก 3 กระบวนวิชา        9 หนวยกิต 
…… วิชาโท  2 กระบวนวิชา       6 หนวยกิต 
         รวม 18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
SPN 3001(SN 301) ภาษาสเปนระดับกลาง 1       3 หนวยกิต 

……    วิชาเอก 3 กระบวนวิชา          9 หนวยกิต 
…… วิชาโท  2 กระบวนวิชา         6 หนวยกิต 
         รวม 18 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
SPN 3002 (SN 302) ภาษาสเปนระดับกลาง 2       3 หนวยกิต 

    ……     วิชาเอก 4 กระบวนวิชา       12 หนวยกิต 
    ……     วิชาโท  1 กระบวนวิชา        3 หนวยกิต 
         รวม 18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
SPN 4001(SN 401) ภาษาสเปนระดับสูง 1      3 หนวยกิต 
      ……   วิชาเอก 4 กระบวนวิชา      12 หนวยกิต 
      ……    วิชาโท 1 กระบวนวิชา        3 หนวยกิต 
        รวม  18 หนวยกิต 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 
SPN 4002 (SN 402) ภาษาสเปนระดับสูง 2       3 หนวยกิต 
     ... ...     วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรือ     15 หนวยกิต 
RAM 3000 สหกิจศึกษา         9 หนวยกิต 
  และวิชาเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา       6 หนวยกิต   
        รวม    18 หนวยกิต 

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา  
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก 

    3.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. นางสาวสวางวัน 
ไตรเจริญวิวัฒน  

ผูชวย 
ศาสตราจารย 
 

Ph.D. 
(Cum laude) 
 
MA. 
 
 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

Spanish Literatura  
 
  
Spanish Latin 
American 
Literatures and 
Cultures 
 
ภาษาสเปน 

Universidad de 
Alicante 
Instituto Cervantes 
New York 
University in 
Madrid 
 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สเปน 
 
 

สเปน 
 
 
 
 

ไทย 

2554 
 
 

2532 
 
 
 
 

2529 

2. นายโอฬาร 
 พฤติศรัณย
นนท 

อาจารย   
 
 
 

Postdoctoral 
certificate 
 
 
 
Ph.D. 
(Cum laude) 
 
 
MA. 
 
 
อ.บ. 
 

Educación 
 
 
 
 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 
 
Traducción 
 
 
 
ภาษาสเปน 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 
 
Universidad de 
Valladolid 
 
Universidad 
Complutense de 
Madrid  Escuela  
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

เม็กซิโก 
 
 
 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
 
 
ไทย 

2550 
 
 
 
 

2545 
 
 

2537 
 
 
 

2535 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

3. นางสาวรัฐพร 
 อมตวนิช 

อาจารย อ.ม. 
 

 
 

อ.บ. 
(เกียรตินิยม ) 
 
 

ยุโรปศึกษา 
 
 
 

ภาษาสเปน 
 
 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 

ไทย 
 
 
 
 

ไทย 
 
 

2541 
 
 
 
 

2540 
 
 

4. นางสาวไพรริน 
สิมมา 

 
อาจารย 

MA. 
 
 
 

อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

Enseñanza de 
Español como 

Lengua Extranjera 
 
 

ภาษาสเปน 

Universidad de 
Salamanca 

 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สเปน 
 
 
 
 
ไทย 

2549 
 
 
 
 

2545 

5  Mr. Gonzalo 
Broto 
Noguerol 

อาจารย M.A. Filología Hispánica 
 

Universidad de 
Zaragoza 

 

สเปน 2545 
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3.3 อาจารยประจํา 
ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. นางสมร  
วิเศษมณี 

รอง 
ศาตราจารย 

อ.ม. 
 
Certificado 
 
 
Certificado 
Internacional 
 
Diploma 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

ภาษาศาสตร 
 
Lengua y 
Literatura 
Españolas 
Lengua Española 
 
 
Cultura Española 
 
 
ภาษาสเปน 
 
 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
 
ไทย 

2536 
 

2532 
 

 
2530 

 
 

2530 
 
 

2525 

2. นางสาวสวางวัน 
ไตรเจริญวิวัฒน 

ผูชวย 
ศาสตรจารย 

Ph.D. 
(Cum laude) 
 
MA. 
 
 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 
 

Spanish Literatura 
 
 

Spanish Latin 
American 

Literatures and 
Cultures 

 
ภาษาสเปน 

Universidad de 
Alicante 

Instituto Cervantes 
New York 

University in 
Madrid 

 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สเปน 
 
 

สเปน 
 
 
 
 

ไทย 

2554 
 
 

2532 
 
 
 
 

2529 

 

3. นายโอฬาร 
 พฤติศรัณย
นนท 

อาจารย   
 
 
 

Postdoctoral 
certificate 
 
 
Ph.D. 
(Cum laude) 
 
MA. 
 
 
Diploma 
Superior 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Educación 
 
 
 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 
Traducción 
 
 
Lengua española 
 
ภาษาสเปน 
 
 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 
Universidad de 
Valladolid 
 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Escuela Oficial de 
Idiomas de Madrid 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

เม็กซิโก 
 
 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
สเปน 
 
 
 
ไทย 

2550 
 
 
 

2545 
 
 

2537 
 

2537 
 
 
 

2535 

 ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
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4. นางสาวรัฐพร 
 อมตวนิช 

อาจารย Certificado 
 
Certificado 
 
 
Experto 
 
 
Certificado 
 
อ.ม. 
 
อ.บ. 
 
Certificado 

Lengua y Cultura 
Españolas 
Curso para 
Profesionales del 
Español 
Enseñanza de 
Español como 
Lengua Extranjera 
Curso de Español 
(Lengua y Cultura) 
ยุโรปศึกษา 
 
 ภาษาสเปน 
 
Curso de Español 
(Lengua y Cultura) 

Universidad de 
Granada 
Escuela de Verano 
de Madrid (AECI) 
 
Universidad 
Antonio de Nebrija 
 
Universidad de 
Salamanca 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
Universidad de 
Salamanca 

สเปน 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
ไทย 
 
ไทย 
 
สเปน 

2550 
 

2547 
 
 

2543 
 
 

2543 
 

2541 
 

2540 
 

2538 

5. นางสาวไพรริน 
สิมมา 

อาจารย Certificado 
 
MA. 
 
 
Diploma 
 
Certificado 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

Lengua y Cultura 
Españolas 
Enseñanza de 
Español como 
Lengua Extranjera 
Lengua y Cultura 
Españolas 
Lengua Española 
 
 
ภาษาสเปน 

Universidad de 
Granada 
Universidad de 
Salamanca 
 
Universidad de 
Salamanca 
Universidad 
Nacional de la 
Plata 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สเปน 
 
สเปน 
 
 
สเปน 
 
อารเจนตินา 
 
 
ไทย 

2550 
 

2549 
 
 

2548 
 

2547 
 
 

2545 

6 Ms. Cristina  
González 
Velasco 

อาจารย M.A. Psicología en 
contexto 
educativo 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

สเปน 1994 

7 Ms. Ester 
Licia 
López 
García 

อาจารย M.A. 
 

Pedagogía 
 
 

Universidad de 
Granada 

สเปน 2005 

8  Mr. Gonzalo 
Broto 
Noguerol 

อาจารย M.A. Filología Hispánica 
 

Universidad de 
Zaragoza 
 

สเปน 2002 
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    3.4  อาจารยพิเศษ 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. นางสาวตรีนุช 
หงษสุรกุล 

 M.A. 
 
 
Diploma 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Science 
 
 
Español para 
Extranjeros 
 
ภาษาสเปน 
 

University of 
Southern 
Mississippi 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สหรัฐ 
อเมริกา 
 
สเปน 
 
 
ไทย 
 

2545 
 
 

2543 
 
 

2542 

4. นางสาวมยุรา 
พิทักษสุขสันติ 

 MA. 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 
 

Traducción 
 
 
ภาษาสเปน 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สเปน 
 
 
ไทย 

2544 
 
 

2541 

5 นางสาวนุชธิดา  
ราศีวิสุทธ์ิ 

อาจารย MA. 
 
Diploma 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

Latin American 
Studies 
Estudios 
Hispánicos 
 
ภาษาสเปน 
 

University of 
California, Berkeley 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สหรัฐ 
อเมริกา 
สเปน 
 
 
ไทย 
 

2546 
 

2544 
 
 

2543 

6 นายสานนท  
คุววัฒนานนท 

- M.A. 
 
 
ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม) 

Enseñanza de 
Español como 
Lengua Extranjera,  
ภาษาสเปน 
 

Universidad de 
Valladolid 
 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

สเปน 
 
 
ไทย 

2553 
 
 

2549 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

ไมมี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ไมมี 

 4.2 ชวงเวลา  

 ไมมี 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

ไมมี 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ไมมี 
5.1 คําอธิบายโดยยอ  

ไมมี 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

ไมมี 
5.3 ชวงเวลา  

ไมมี 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

ไมมี 
5.5 การเตรียมการ  

ไมมี 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

ไมมี 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงค กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ ในการสอน มีการสอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา อาทิ การแตงกายท่ีเหมาะสมกับโอกาสและวัย มารยาททาง
สังคมท้ังสังคมไทยและสังคมของกลุมชนอ่ืน การสื่อสารโดยใชภาษา 
น้ําเสียงและทาทางท่ีดีมีมารยาท และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

มีการมอบหมายใหนักศึกษาไดทํางานท้ังในระดับบุคคลเพ่ือแสดงวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเอง และทํารายงานกลุมท่ีเปนท้ังหัวหนา
กลุมและคนในกลุมเพ่ือฝกการเปนผูนําท่ีรับผิดชอบและมี
ความสามารถ และเปนผูตามท่ีดีและมีวินัย เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ตอกลุม การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมอภิปราย ซักถาม ตอบขอ
ซักถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือแสดงความเขาใจและความมีสวน
รวมในการเรียนการสอน 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหความรูและสอดแทรกกฎ เกณฑ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาเนื้อหานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอสังคม ในขณะประกอบอาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   
 2.1.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 
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(2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
(4) บทบาทสมมติ 
2.1.3 การจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
(2) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดมาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
(3) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(4) ประเมินผลการทํารายงานท่ีมอบหมายความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 
2.2 ดานความรู  

2.2.1 การพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้น      
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ

แกไขปญหา 
(3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกตใช 
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในวิชาอยางตอเนื่อง 
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  ไดแกบรรยายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การอภิปรายกลุม 
การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาและมอบหมายใหคนควาบทความ ขอมูลท่ี
เก่ียวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใชปญหาและโครงงาน ประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
(2) ประเมินจากการนําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
(3) ประเมินจากรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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2.3 ดานทักษะทางปญญา  
2.3.1 การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังนั้น 
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับ
สาขาวิชา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา
รวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือให
เกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา 
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถตีความและประเมินขอมูลเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษาและฝกฝนทักษะการสื่อสารท้ัง 4 
(2) การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
(3) อภิปรายกลุม 
(4) วิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ 
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
ประเมินโดยใชแบบทดสอบปลายภาค 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอนคนท่ีมาจากสถาบันอ่ืนๆ 
ตลอดจนคนท่ีมาจากตางวัฒนธรรม ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอน
วิชา  
(1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
(2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ทํางานเปนกลุม 
(3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล 
(3) การนําเสนอรายงาน 
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินตนเองและเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
(2) รายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
(3) รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน การอานและการฟง 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล 
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและคัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถนําเสนอขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงาน 
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การทํารายงานและนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(3) ทดสอบทักษะในการสื่อสาร 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
(1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
(2) ดานความรู 
(3) ดานทักษะทางปญญา 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    โดยระบุวา  •      หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 
                       หมายถึงเปนความรับผิดชอบรอง  
            เวนวาง           หมายถึงไมเก่ียวของ  
และแสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก ค  



สาขาวิชาภาษาสเปน  คณะมนุษยศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

     ● ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง  X ไมมี     

  1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ

แกไขปญหา 
(3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกตใช 
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในวิชาอยางตอเนื่อง 
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ทักษะทางปญญา 
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา 
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถตีความและประเมินขอมูลเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
(2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ทํางานเปนกลุม 
(3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน การอานและการฟง 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล 
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและคัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถนําเสนอขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  ขอ 16 และขอ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหอาจารยหรือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให
คะแนน การใหเกรดของแตละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
ผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
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การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเก็บขอมูลความสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่องและนําผลนั้นๆ มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร
แบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  การเก็บขอมูลอาจดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการ
หางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ 
เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความ       

พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือ
ปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง
สาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ 20 และขอ 21 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
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1.1   จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เก่ียวกับ บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของหลักสูตร  
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและของคณะ 
1.2    จัดระบบแนะนํา/ระบบพ่ีเลี้ยงโดยอาจารยใหมสังเกตการณ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผลของ
อาจารยผูมีประสบการณ 
1.3    จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารย 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก 
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.1.1    สงเสริมใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการสอนและการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษา 
2.1.2    สนับสนุนใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตสื่อการสอน 
2.1.3    สนับสนุนใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาสเปน 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ เปนรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
2.2.1    สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในสาขาวิชาการและขอต่ําแหนงทาง

วิชาการ 
2.2.2    สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
2.2.3    สนับสนุนทุนใหแกอาจารยในการทําวิจัย ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย 

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
 1.1.1    มีอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหนาท่ีพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1.2   มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ป 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ 
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



 31 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหมๆ ทาง
ดานภาาษาสเปน 
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการเรียนท่ี
สรางท้ังความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ท่ีทันสมัย 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพดานภาษาสเปนในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)  
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5  ป 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ 
ผูชวยสอน เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู 
5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือหรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน  
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานภาษาสเปน หรือในดานท่ีเก่ียวของ 
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวของ ท้ังในและ
ตางประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป 
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย 
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

- หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานภาษาสเปน มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 
- จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏบิัติ และ
วิชาเรียนท่ีมีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดวยตนเอง 
- จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา 
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย 
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู โดย
นักศึกษา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 2 ป 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  4 ป 
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกๆ  2 ป 
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1.2 การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
1.2.1 การบริหารงบประมาณ 

ใชงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะจัดสรรงบประมาณประจําป 
ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 
1.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดาน
การบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน  สวนระดับคณะก็มีหนังสือ  ตําราเฉพาะทาง 
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

1.2.2.1  อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตรและอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณนภาศรี 

1.2.2.2  อุปกรณตางๆ ท่ีมีอยูแลวในคณะมนุษยศาสตร 
1.2.2.3  แหลงศึกษาคนควา หองสมุดคณะมนุษยศาสตร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ

อ่ืน ๆ  
 

1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
รวมท้ังจัดทําตําราท่ีใชในการเรียนการสอน 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ  ตําราและวารสารท่ีเก่ียวของ  เพ่ือบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น  อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน  นอกจากนี้อาจารย
พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ  ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซ้ือหนังสือดวย 

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะจะตองจัดสื่อ
การสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย  เชน  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร  เครื่องถายทอด
ภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน 

 

1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดานอาคารสถานท่ี หองบรรยาย สื่อการสอน หนังสือ ตํารา ระบบ
การสืบคนขอมูล และโสตทัศนูปกรณ รวมท้ังมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงาน
การจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ท่ีเพียบพรอม 
เพ่ือสนับสนุนท้ังการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพ่ือ
การเรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ท่ีมีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 

 รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือขายตอหัวนักศึกษา 
 สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ

สื่อดิจิทัล ท่ีมีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล  
 ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ 

 
1.3  การบริหารคณาจารย 

- การรับอาจารยใหม 
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาภาษาและวรรณคดีสเปน ภาษาศาสตรภาษาสเปน ภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาตางประเทศหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

- การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  สรางความเขาใจในระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนแกคณาจารย
ผูสอนรายวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยอาจารยผูสอน/อาจารยประจํา
หลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนา เพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา

ใหกับนักศึกษา  ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ  3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท 

1.3.1    มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอท่ีตองการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง โดยเปนไปตามระเบียบ 

1.3.2    คณาจารยท่ีไดรับเชิญมาสอนตองมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร โดย
ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 



 34 

1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิใหเปนไป
ตามหนาท่ีความรับผิดชอบและมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
1.4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในวิชาท่ีมีการฝกปฎิบัติ 
1.4.2.1   จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาท่ีและการบริหารอยางสมํ่าเสมอ 
1.4.2.2   สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการและโครงการวิจัยของ 

  สาขาวิชา  
 

1.5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
1.5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ 
ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

1.5.1.1   มีอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแก
นักศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบหรือขอคําปรึกษา  

1.5.1.2   จัดระบบแนะแนวเก่ียวกับการวางแผนการเรียนและการฝกงาน 
 

1.5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเ ก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  
กรณีท่ีนักศึกษามีขอสงสัยเก่ียวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอทราบขอเท็จจริง

ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย        
 

2. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
สําหรับความตองการกําลังคนดานสาขาวิชาภาษาสเปนนั้น คาดวาจะมีความตองการกําลังคนดานสาขาวิชา

นี้มาก ท้ังนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการ
ประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 
       2.1  สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร 
       2.2  มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต กอนหลักสูตรครบรอบ 5 ป เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
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3. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีสอดคลอง
กับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

 
ตัวบงช้ีและเปาหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร รวม
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุก
รายวิชาท่ีเปดสอน 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ    
มคอ. 7 หลังสิ้นสดุปการศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซอม 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการ
สอน  หรือ การประเมินผลการเรยีนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

- × × × × 

8.  อาจารยใหม  (ถามี)  ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9.  อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

× × × × × 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - - × 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จํานวนตัวบงช้ีตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80  (ขอ) 8 8 8 9 10 
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หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม  โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต  ผูทรงคุณวุฒิ  
และผูใชบัณฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ขอ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
รวบรวมขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ  และผูใชบัณฑิต  มา
วิเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
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ภาคผนวก ก  คําอธิบายรายวิชา 

1. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

  AGR 1003   การเกษตรเบื้องตน       3 (3-0-9) 
(AG 103)    (Introduction to Agriculture) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวของกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปจจุบัน และ
ศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 
important and environment studies. 

 
ART 1003   ศิลปวิจักษณ       2 (2-0-4) 
(AR 103)    (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอยางจากสมัยโบราณ จนกระท่ังถึงศิลปะในปจจุบันเนนคุณคาและลีลาของ
ศิลปะแตละแบบ การถายทอดความจรรโลงในศิลปะและสรางสรรคศิลปะ 
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the 
value and style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic 
creativity. 

 
**BIO 1003   ชีววิทยาเบื้องตน       3 (3-0-9) 

(BI 103)     (Introduction to Biology) 
      (ไมเปดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร) 

ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องตนของชีววิทยา แบบตาง ๆ ของการดํารงชีวิต และชีววิทยา
สําหรับชีวิตประจําวัน 
(Not open to science students) 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and 
biology for everyday life. 
 

CMS 1003   เคมีเบื้องตน        3 (3-0-9) 
(CM 103)     (Introduction to Chemistry) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
   วิทยาศาสตรทางเคมีและการประยุกต เนนหลักเกณฑและทฤษฎีในลักษณะท่ัวไป และการประยุกต

หลักวิชาทางเคมีไปใชในอุตสาหกรรมแขนงตางๆ 
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and 
theories and various industrial applications. 
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ECO 1003   เศรษฐศาสตรท่ัวไป       3 (3-0-6) 
(EC 103)     (General Economics) 

(ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร) 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานท่ัว ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร และเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปประกอบ
การศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะศึกษาคนควาเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตรใหลึกซ้ึงและ
กวางขวางยิ่งข้ึน นักศึกษาจึงตองศึกษากลุมเก่ียววิชาเศรษฐศาสตรเกือบทุกสาขา เฉพาะใน
สาระสําคัญเก่ียวกับปจจัยการผลิต และประเภทตาง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การออม การลงทุน 
ตลาด ราคาการแขงขันประเภทตางๆ อุปสงค อุปทาน การคลัง การคาระหวางประเทศ รายได
ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of 
production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds 
of competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money 
and banking, public finance, trade, national income, economic planning, and related 
topics. 
 

 *GAS 1001   กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ    2 (2-0-4) 
 (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ชนิด และหลักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับ
สุขภาพ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปองกัน การปฐมพยาบาล และการฟนฟู
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise 
for health Promotion  and testing in physical fitness. Prevention, first aids and 
rehabilitation from sports injuries. 

 
 GAS 2802   เกมเบ็ดเตล็ด       2 (2-2-4) 

(GS 231)    (Minor Game) 
ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการทางทฤษฎีและฝกปฏิบัติ รวมท้ังการเปนผูนําเบ็ดเตล็ด 
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including 
minor game leadership. 
 

 GAS 2803   กิจกรรมเขาจังหวะ       2 (2-2-4) 
(GS 233)    (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการและการฝกทักษะการเคลื่อนท่ีประกอบจังหวะการเตนรําพ้ืนเมือง 
และการสรางสรรคกิจกรรมเขาจังหวะ 
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required 
in performing folk dance, creating rhythmic activities. 
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GAS 2611   วายน้ํา 1        2 (2-4-4) 
(GS 241)     (Swimming 1) 

     ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ กติกาและการตัดสินวายน้ําเบื้องตน 
     Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing  

  
GAS 2601   กรีฑา 1        2 (2-2-4) 
(GS 251)    (Track and Field 1) 

   ศึกษาประวัติ การฝกทักษะกรีฑาลูและลาน กติกาและการตัดสินกรีฑาเบือ้งตน การทําสนามกรีฑา 
   Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic     
   umpiring; preparing track and field playing field. 

 
GAS 2701   ฟุตบอล 1        2 (2-2-4) 
(GS 271)    (Soccer 1) 

    ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ การเลนเปนทีม กติกา และการตัดสินฟุตบอลเบื้องตน 
    Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing. 
 

GAS 2711   บาสเกตบอล 1       2 (2-2-4) 
(GS 281)    (Basketball 1) 

   ศึกษาประวัติ การฝกทักษะบาสเกตบอลเบื้องตน การเลนเปนทีม กติกา และการตัดสินบาสเกตบอล 
   เบื้องตน 
   Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic  
   refereeing. 

 
GAS 2721   วอลเลยบอล 1       2 (2-2-4) 
(GS 291)    (Volleyball 1) 

    ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ การเลนเปนทีม กติกาและการตัดสินวอลเลยบอลเบื้องตน 
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning 
refereeing. 

 
GAS 3601   เทนนิส 1        2 (2-4-4) 

  (GS 341)     (Tennis 1) 
      ศึกษาประวัติ และการฝกทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสินเทนนิสเบื้องตน 

       Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
  
 GAS 3801   ศิลปปองกันตัว       2 (2-4-4) 

(GS 343)    (Self - Defense) 
      ศึกษาหลักการและการฝกทักษะศิลปปองกันตัว และการนําไปใช 
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Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   
application. 

 
 GAS 3504   ตะกรอ        2 (2-4-4) 

(GS 375)    (Takraw) 
ศึกษาประวัติ หลักการและฝกทักษะ ตะกรอวง ตะกรอลอดบวง เซปคตะกรอ กติกาและการเปนผู
ตัดสินตะกรอ โดยเนนเซปคตะกรอ 

 Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. 
sapak takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw. 

 
 GAS 4804   โยคะ        2 (2-4-4) 

(GS 440)    (Yoga) 
      ศึกษาประวัติ หลักการ คุณคาและฝกทักษะโยคะ ใหถึงข้ันเปนผูนําหรือผูสอนได 
 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students 

to become yoga leader or instructor. 
 

 GAS 4605   แบดมินตัน        2 (2-4-4) 
(GS 448)    (Badminton) 
 ศึกษาประวัติ หลักการและฝกทักษะ กติกา การเปนผูตัดสิน และการสอนแบดมินตัน 
 Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and 

instructing. 
 

 GAS 2801   การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย     2 (2-2-4) 
(SS 237)     (Body Conditioning) 

ศึกษาหลักการสรางเสริม คุณคาและประโยชนของสมรรถภาพทางกาย การสรางโปรแกรม และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  fitness; 
developing  body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 
GLY 1003     ธรณีวิทยาเบื้องตน       3 (3-0-6) 
(GY 103)      (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรูข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา แร และ หิน และซากดึก
ดําบรรพเบื้องตน 
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to 
the minerals, rocks and fossils. 
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 HED 1101   การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต     2 (2-0-4) 
(HA 101/HE 101)  Health  Promotion for Life 
 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพบุคคลท้ังรางกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 

เนนการปฏิบัติและการสรางเสริมสุขภาพ องคประกอบเก่ียวกับโครงการสุขภาพ และปญหาสุขภาพ
ของบุคคล 

 Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs 
function though good health practice and health promotion, components of health 
program, personal health problem. 

 
   HIS 1001   อารยธรรมตะวันตก       3 (3-0-6) 

 (HI 101)    (Western Civilization) 
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเนน
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการท่ีอารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแตคริสตศตวรรษ
ท่ี 18 
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western 
societies, from ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features of 
Western civilization and its dominance in the world since the 18th century. 

 
 HIS 1002   อารยธรรมตะวันออก      3 (3-0-6) 
 (HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเปนมา พัฒนาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแตยุคโบราณถึงยุคใหม 
โดยเนนเฉพาะลักษณะเดนของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบตอการทาทายของอารยธรรม
ตะวันตกท่ีครอบงําในยุคใหม 
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from 
antiquity to modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics  
of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in  
modern  times. 

 
HIS 1201   พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย      3 (3-0-6) 
(HI 121)    Foundations of Thai Culture 

ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั ้งแตสมัยโบราณถึงสมัยใหม โดยเนนลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on 
unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 
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LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา    2 (2-0-4) 
(IS 101)     (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระบบการ
จัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายสารสนเทศและอินเทอรเน็ตเพ่ือ
การคนควาและเผยแพรสารสนเทศ วิธีการคนควา การทํารายงานและการอางอิงในงานวิชาการ 
A study of roles and importance of information, information sources, automated 
library, information storage and retrieval system, information technology, information 
network and internet for research and information dissemination.  Research 
methodology, report writing and academic reference are also included. 

 
INT 1005   ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน      3 (3-0-6) 
(IT 105)     (Introduction to Computer Systems) 

ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร ระบบเลขฐานตางๆ องคประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอรทั้ง
ดานฮารดแวรและซอฟตแวร การสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบสารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ  แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกตใชระบบงานคอมพิวเตอร 
ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร 
History  of  computer, number system, components of computer system: hardware,  
Software; data communication, computer network, various types of information 
systems, programming development concept, computer applications, social impacts 
and ethical issues on computer using. 
 

LAW 1004   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป    3 (3-0-6) 
(LW 104 )   (Introduction to Law) 

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชกฎหมาย บุคคล และความสามารถ  สิทธิ  
 และการใชสิทธิ ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล  การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะ 
 ครอบครัว มรดก ทรัพย ทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม 
 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and   
 capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 

 
MTH 1003     คณิตศาสตรพ้ืนฐาน      3 (3-0-6) 
(MA 103)       (Basic Mathematics) 

 (ไมนับหนวยกิตใหนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
 เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง เวกเตอร และเมทริกซ  
 หลักการแจงนับและความนาจะเปน 
 Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices,    
 counting principle and probability. 
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MSA 1003   ดนตรีวิจักษณ       2 (2-0-4) 
(MU 103)    (Music Appreciation) 

 ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ลีลาเก่ียวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร ความ
เขาใจในองคประกอบของดนตรีอันเปนพ้ืนฐานอันจําเปนแกการฟง ผลงานของนักประพันธเพลงเอก
ของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดตางๆ เนนพัฒนาการและความรูเก่ียวกับดนตรีไทย 
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a 
historical development, understanding musical composition in order to appreciate 
works of the world masterpieces, and a comparison of different types of music, with 
emphasis on the development and knowledge of Thai music. 

 
MET 1003     อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน      3 (3-0-6) 
(MT 103)       (Fundamental of Meteorology) 

ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับบรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย อุณหภูมิ ความชื้น การควบแนนและ
ความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดตาง ๆ ของหยาดน้ําฟาและการควบแนน ความกดอากาศและ
ลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดตาง ๆ รูปแบบของลมฟาอากาศ 
พายุตาง ๆ ชนิดตาง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะหอากาศ 
 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, 
condensation and atmospheric stability, Forms of condensation and precipitation Air 
pressure and winds. Global circulation, air masser, weather patterns, severe weather 
and weather analysis. 

PSY 1001     จิตวิทยาท่ัวไป       3 (3-0-6) 
(PC 103)    (General Psychology) 

ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาเก่ียวกับ
พฤติกรรม การสัมผัส การรับรู พัฒนาการ การเรียนรู ความรูคิด ความจํา อารมณและแรงจูงใจ 
สติปญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม  
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of 
behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, memory, 
emotion and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social 
behavior. 

PHY 1001   ฟสิกสท่ัวไป       3 (3-0-6) 
(PH 103)    (Introduction to Physics) 

หนวยและการวัดเบื้องตน แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงาน กลศาสตรของของไหลคลื่น ความรอน
ในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟา และไฟฟาเพ่ือการสื่อสารอะตอมและควอนตัม  การแปลง
นิวเคลียร กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชนในทางสันติ 
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, 
heat in atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms  
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and quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic 
energy.   
 

POL 1100 รัฐศาสตรท่ัวไป       3 (3-0-6) 
(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญๆ ใน
เรื่องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน  ศึกษาประเด็นสําคัญๆ 
ในทางรัฐศาสตร อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรม
ทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหารรัฐกิจ 
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, 
politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in political 
science such as political development, democracy development, political ideology 
and behavior, international relations and public administration. 
 

PHI 1003   ปรัชญาเบื้องตน       3 (3-0-6) 
(PY 103)    (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาตาง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา            จริย
ศาสตร และสุนทรียศาสตร พัฒนาการของปรัชญาท้ังตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตสมัยโบราณจนถึง
สมัยปจจุบัน 
A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, Ethics 
and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient 
times to modern times. 

 
RAM 1000    ความรูคูคุณธรรม (บังคับไมนับหนวยกิต)    3 (3-0-9) 
(RU 100)      (Knowledge and Morality)  (ไมนับหนวยกิต) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เรียนรูของมนุษย การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ สติปญญา ความรูคู
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
ภาคภูมิใจในความเปนไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบตอบานเมือง ความรูความเขาใจในหลักการ
ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาไทยและความรูอันเปนสากล สรางสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน รูจักพ่ึงตนเอง ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนําไปใชตามเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 
Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning 
development strategies, creative thinking, the development of physical and mental 
health, intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good 
quality of life, human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of 
the nation’s responsibility, an understanding of politics, governances, socio-
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economics, arts and national cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and 
universal knowledge; inculcating belief in conserving natural resources, the 
environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and capability 
of self-learning on a continuous basis, the application of theories into practice 
according to the philosophy of sufficiency economy, the application and 
implementation of knowledge and morality conditions. 
 
 

    SCI 1003   วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
(SC 103)     (Basic Science) 

 (ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
การประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส 
ชีววิทยา ดาราศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือการดํารงชีวิตและการเปนอยูท่ีดีข้ึนของ
มนุษย 
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving 
chemistry, physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and 
implication of the physical and biological sciences to human life in a modern 
society; improvement of living conditions, made by the progress of the physical and 
biological sciences. 

 
SOC 1003   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน    3 (3-0-6) 
(SO 103)    (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกับมนุษยกับสังคม แนวความคิดท่ัวไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตอการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม              วัฒนธรรมและแบบ
แผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังความสัมพันธของคนในสังคมในแง
ตาง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดชวงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  การนําเอาความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกตใชในสภาพ
สังคมปจจุบัน 
A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological 
and anthropological concepts which are applied to the study of society, social 
organizations, social institutions, culture and patterns of human behavior in society, 
humans and environment, including the various interrelationships of humans in 
society, socialization, social stratification, deviant behavior, social control and social 
change, as well as the application of sociological and anthropological knowledge to 
the present conditions in societies. 
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STA 1003   สถิติเบื้องตน        3 (3-0-6) 
(ST 103)    (Introduction to Statistics) 

การเก็บขอมูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายโมเมนต ความเบ ความสูง
ของยอดโคง ความนาจะเปน การซักตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร  การทดสอบขอสมมติฐาน 
สหสัมพันธและการถดถอย 
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, 
skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, 
and regression. 

 
THA 1001   ลักษณะและการใชภาษาไทย     3 (3-0-6) 
(TH 101)    (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ท้ังระบบเสียง ระบบคําและระบบประโยค 
ตลอดจนการใชราชาศัพทและสํานวนไทย เพ่ือนําไปใชเปนความรูพ้ืนฐานในการฟง พูด อานและ
เขียน 
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and 
syntax of  the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis 
on skills for listening, speaking, reading, and writing. 
 

THA 1002   ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย     3 (3-0-6) 
(TH 102)    (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน การแบง
ประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพทท่ีใชทางวรรณคดี 
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including 
the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

 
2. คําอธิบายรายวิชาภาษาสเปน 
 

SPN 1001 
(SN 101) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1      3 (2-2-5) 
(Fundamental Spanish 1) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนในชีวิตประจําวันข้ันพ้ืนฐาน โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน 
A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening, 
speaking, reading and writing. 
 

SPN 1002 
(SN 102) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2      3 (2-2-5) 
(Fundamental Spanish 2) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนตอจากภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 โดยฝกทักษะการฟง อานและ
เขียน โดยเนนการแตงประโยคงาย ๆ และการใชศัพทสํานวนตางๆในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน
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กระบวนวิชา SPN 1001 มากอน) 
A study and use of fundamental daily Spanish continuing from SPN 1001: 
developing skills in listening, speaking, reading and writing. Emphasis on simple 
sentence patterns and uses of daily vocabulary and expressions. 
(Recommended preliminary course: SPN 1001) 
 

SPN 2001 
(SN 201) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3      3 (2-2-5) 
(Fundamental Spanish 3) 
ศึกษาภาษาสเปนตอจาก SPN 1002 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 1002 มากอน) 
A study and use of Spanish continuing from SPN1002: developing skills in 
listening, speaking, reading and writing at a higher level. (Recommended 
preliminary course: SPN 1002) 
 

SPN 2002 
(SN 202) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4      3 (2-2-5) 
(Fundamental Spanish 4) 
ศึกษาภาษาสเปนตอจาก SPN 2001 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน
โดยเนนไวยากรณ คําศัพท และสํานวน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2001มากอน) 
A study and use of Spanish continuing from SPN 2001: developing skills in 
listening, speaking, reading and writing at a higher level. Emphasis on grammar 
uses, vocabulary and expressions. (Recommended preliminary course: SPN 2001) 
 

SPN 2131 
(SN 221) 

การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1    3 (3-0-6) 
(Spanish Reading Comprehension 1) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนท่ีคัดเลือกมา เพ่ือความเขาใจเนื้อหา ใจความ ศัพท สํานวน และ
โครงสรางภาษา (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2001 มากอน) 
A study of selected texts in order to understand their content, ideas, 
vocabulary, expressions and structures. (Recommended preliminary course: SPN 
2001) 

SPN 2132 
(SN 222) 

การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2    3 (3-0-6)  
(Spanish Reading Comprehension 2) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนท่ีคัดเลือกมา เพ่ือความเขาใจเนื้อหา ใจความ ศัพท สํานวน และ
โครงสรางภาษาในระดับท่ีสูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2131 มากอน) 
A study of selected texts in order to understand their content, ideas, 
vocabulary, expression and structures at a higher level. (Recommended 
preliminary course: SPN 2131) 
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SPN 3001 
(SN 301) 

ภาษาสเปนระดับกลาง 1      3 (2-2-5) 
(Intermediate Spanish 1) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนสําหรับผูเรียนระดับกลาง โดยศึกษาลักษณะโครงสราง
ประโยค ไวยากรณ คําศัพท สํานวนในระดับท่ีสูงข้ึนกวาใน SPN2002 โดยฝกทักษะการฟง พูด 
อานและเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2002 มากอน) 
A study and use of Spanish for intermediate learners: structures, grammar, 
vocabulary and expressions at a higher level than in SPN 2002, with a practice of 
listening, reading, speaking and writing skills. (Recommended preliminary course: 
SPN 2002) 
 

SPN 3002 
(SN 302) 

ภาษาสเปนระดับกลาง 2      3 (2-2-5) 
(Intermediate Spanish 2) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนตอจาก SPN 3001 โดยศึกษาโครงสรางประโยค ไวยากรณ 
คําศัพท และสํานวนในระดับท่ีสูงข้ึน และฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3001 มากอน) 
A study and use of Spanish continuing from SPN 3001: structures, grammar, 
vocabulary and expressions at a higher level, with a practice of listening, reading, 
speaking and writing skills. (Recommended preliminary course: SPN 3001) 
 

SPN 3141 
(SN 311) 

การเขียนภาษาสเปน 1      3 (3-0-6) 
(Spanish Writing 1) 
ศึกษาหลักการเขียนภาษาสเปน โดยฝกการใชถอยคํา สํานวน และไวยากรณ เพ่ือสรางประโยค
และอนุเฉทตาง ๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2001 มากอน) 
A study of principles of Spanish writing, with a practice in using vocabulary, 
expressions and grammar in order to construct sentences and paragraphs. 
(Recommended preliminary course: SPN 2001) 
 

SPN 3142 
(SN 312) 

การเขียนภาษาสเปน 2      3 (3-0-6)  
(Spanish Writing 2) 
ศึกษาหลักการเขียนภาษาสเปน โดยฝกการใชถอยคํา สํานวน และไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน  
เพ่ือการเขียนเรียงความประเภทตางๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN  3141 มากอน)  
A study of principles of Spanish writing, with a practice in using vocabulary, 
expressions and grammar at a higher level in order to compose various types of 
essays. (Recommended preliminary course: SPN  3141) 
 

SPN 2111 
(SN 313) 

การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1    3 (3-0-6) 
(Spanish Listening Comprehension 1) 
ฝกฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจในระดับประโยค เนนการจําแนกเสียงของคํา การลงเสียงหนัก
เบา และทํานองเสียง โดยฝกฟงขอความสั้น ๆ จากเจาของภาษา และทําแบบฝกหัดหัดทดสอบ
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ความเขาใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 1002 มากอน) 
Practice in Spanish listening for sentence comprehension with emphasis on 
sound system, accent and intonation; listening to short passages by native 
speakers followed by comprehension tests. (Recommended preliminary course: 
SPN 1002) 
 

SPN 2112 
(SN 314) 

การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2    3 (3-0-6)  
(Spanish Listening Comprehension 2) 
ฝกฟงภาษาสเปนเพ่ือจับใจความสําคัญของขอความท่ีมีความยาวมากข้ึน เชน การฟงขาว การ
สัมภาษณ การบรรยายทางวิชาการ จากเจาของภาษา และทําแบบทดสอบความเขาใจ (ควร
เรียนกระบวนวิชา SPN  2111 มากอน) 
Practice in Spanish listening on more complex and longer texts: news, interviews 
and academic lectures by native speakers followed by comprehension tests. 
(Recommended preliminary course: SPN  2111) 
 

SPN 2121 
(SN 315) 

สนทนาภาษาสเปน 1      3 (3-0-6) 
(Spanish Conversation 1) 
ฝกสนทนาภาษาสเปนในหัวขอตาง ๆ โดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนและ
โครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดถูกตอง (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2001 มากอน) 
Conversation on various topics with emphasis on proper pronunciation, use of 
vocabulary, expressions and basic structures. (Recommended preliminary 
course: SPN 2001) 
 

SPN 2122 
(SN 316) 
 
 
 
 
 
 
SPN 3121 
(SN 415) 
 

สนทนาภาษาสเปน 2      3 (3-0-6) 
(Spanish Conversation 2) 
ฝกสนทนาภาษาสเปนในหัวขอตาง ๆ โดยเนนการสรุปใจความสําคัญ การเสนอความคิดเห็น
และการอภิปราย (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2121 มากอน) 
Practice in conversation on various topics emphasizing on summarization, 
opinion expression and discussion. (Recommended preliminary course: SPN 
2121) 
 
สนทนาภาษาสเปน 3       3 (3-0-6) 
(Spanish Conversation 3) 
ฝกสนทนาภาษาสเปนในหัวขอตาง ๆ ในระดับท่ีสูงกวาใน SN 316 โดยเนนการสรุปใจความ
สําคัญ การเสนอความคิดเห็น และการอภิปราย (ควรเรียนกระบวนวิชา SN 316 มากอน) 
Practice in conversation on various topics at a higher level than in SN 316, 
emphasizing on summarization, opinion expression and discussion. 
(Recommended preliminary course: SN 316) 
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SPN 4001 
(SN 401) 

 
ภาษาสเปนระดับสูง 1      3 (2-2-5) 
(Advanced Spanish 1) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนสําหรับผูเรียนระดับสูง โดยศึกษาลักษณะโครงสราง ประโยค 
ไวยากรณ คําศัพท สํานวน และฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา 
SPN 3002 มากอน) 
A study and use of Spanish for advanced learners: structures, grammar, 
vocabulary and expressions with a practice of listening, reading, speaking and 
writing skills.(Recommended preliminary course: SPN 3002) 
 

SPN 4002 
(SN 402) 

ภาษาสเปนระดับสูง 2      3 (2-2-5) 
(Advanced Spanish 2) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนตอจาก SPN 4001 โดยศึกษาโครงสรางประโยค ไวยากรณ 
คําศัพท และสํานวนในระดับท่ีสูงข้ึน และฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 4001 มากอน) 
A study and use Spanish continuing from SPN 4001: structures, grammar, 
vocabulary and expressions at a higher level, with a practice of listening, reading, 
speaking and writing skills. (Recommended preliminary course: SPN 4001) 
 

SPN 4201 
(SN 411) 

การแปลสเปน – ไทย 1      3 (3-0-6) 
(Translation: Spanish – Thai 1) 
ฝกฝนวิธีการตีความหมายและการแปลเบื้องตนโดยการเปรียบเทียบถอยคํา สํานวน ระหวาง
ภาษาสเปนและภาษาไทย (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2002 มากอน) 
Practice in interpreting texts and basic translation; comparing idioms of Thai and 
Spanish. (Recommended preliminary course: SPN 2002) 
 

SPN 4202 
(SN 412) 

การแปลสเปน – ไทย 2      3 (3-0-6) 
(Translation : Spanish Thai 2) 
ฝกฝนการแปลขอความท่ีมีระดับภาษาท่ีซับซอนข้ึนจากภาษาสเปนสูภาษาไทย (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 4201 มากอน) 
Practice in translation of Spanish into Thai with more complex texts. 
(Recommended preliminary course: SPN 4201) 
 

**SPN 4203 

(SN 413) 
การแปลไทย – สเปน       3 (3-0-6) 
(Translation : Thai – Spanish) 
ฝกฝนวิธีการตีความหมายและการแปลเบื้องตน โดยเปรียบเทียบถอยคํา สํานวนและโครงสราง



 53 

ทางไวยากรณระหวางภาษาไทยและภาษาสเปน เพ่ือถายทอดความหมายของตนฉบับเปนภาษา
สเปนได (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2002 มากอน) 
 Practice in interpretation and basic translation from Thai to Spanish; comparing 
vocabulary, structure and idioms of both languages in order to restore the 
original message into Spanish. (Recommended preliminary course: SPN 2002) 
 
 

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน (Literature in Spanish) 
1) วรรณคดีสเปน 

SPN 3301 
(SN 230) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน    3 (3-0-6) 
(Introduction to Spanish Literature) 
ศึกษาบทอานวรรณคดีสเปนท่ีสําคัญ ๆ ตั้งแตสมัยกลางจนถึงศตวรรษท่ี 20 เพ่ือใหรูถึง
ความสัมพันธระหวางเหตุการณบานเมือง สภาพสังคมกับแนวความคิดและลักษณะของ
วรรณกรรมในแตละสมัย(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2002 มากอน) 
A study of significant Spanish literary texts from the Middle Ages to the 20th 
century in order to understand the relation between Spanish politics, society, 
ideology and characteristics of literary works in each period. (Recommended 
preliminary course: SPN 2002) 
 
 

SPN 3311 
(SN 334) 

รอยแกวสเปน       3 (3-0-6) 
(Spanish Prose) 
ศึกษาวรรณกรรมสเปนในประเภทรอยแกว  ตั้งแตสมัยกลางจนถึงปจจุบัน การศึกษาครอบคลุม
ภูมิหลัง วิวัฒนาการ แนวความคิดและรูปแบบของงานวรรณกรรมท่ีดีเดน (ควรเรียนกระบวน
วิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of Spanish prose from the Middle Ages to the present time; learning 
about background, evolution, thoughts and forms of outstanding works. 
(Recommended preliminary course: SPN 3301) 
 

SPN 3321 
(SN 335) 

รอยกรองสเปน       3 (3-0-6) 
(Spanish Poetry) 
ศึกษาวรรณกรรมสเปนประเภทรอยกรอง ตั้งแตสมัยกลางจนถึงปจจุบัน การศึกษาครอบคลุม
ภูมิหลัง วิวัฒนาการ แนวความคิดและรูปแบบของงานวรรณกรรมท่ีดีเดน (ควรเรียนกระบวน
วิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of Spanish poetry from the Middle Ages to the present time; learning 
about background, evolution, thoughts and forms of outstanding works. 
(Recommended preliminary course: SPN 3301) 
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SPN 4331 
(SN 337) 

บทละครสเปนยุคทอง      3 (3-0-6) 
(Spanish Drama of the Golden Age) 
ศึกษาวิวัฒนาการของการละครสเปนยุคทองในศตวรรษท่ี 16 และ  17 โดยศึกษางาน
วรรณกรรมท่ีเดน ๆ ของ โลเป เด เบกา, ติรโซ เด โมลินา, กัลเดรอน เด ลา บารกา เปนตน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of the evolution of the Spanish theater in the 16th and 17th centuries; 
with emphasis on significant works of Lope de Vega, Tirso de Molina and 
Calderón de la Barca, among others. (Recommended preliminary course: SPN 
3301) 
 

SPN 4311 
(SN 339) 

นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก     3 (3-0-6) 
(Spanish Picaresque Novel) 
ศึกษาตนกําเนิดและลักษณะของนวนิยายแบบพิคาเรสกซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของนว
นิยายสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of the origin and characteristics of the Picaresque novels, which is a 
peculiarly Spanish type of novel. (Recommended preliminary course: SPN 3301) 
 

SPN 4312 
(SN 432) 

งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต     3 (3-0-6) 
(Don Quixote) 
ศึกษางานประพันธเรื่อง ดอน กิโฆเต (Don Quixote) ของมิเกล๎ เด เซร๎บันเตส (Miguel de 
Cervantes) ซ่ึงเปนวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของโลก โดยเนนศึกษาเนื้อเรื่อง แนวความคิด 
ภาษาและลีลาการเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of Don Quixote of Miguel de Cervantes, which is one of the universal 
literary masterpieces, focusing on its story, concepts, literary analysis and 
stylistics (Recommended preliminary course: SPN 3301). 
 

SPN 4313 
  (SN 438) 

วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20     3 (3-0-6) 
(20th Century Spanish Literature) 
ศึกษาชีวิตและงานประพันธของนักเขียนเดนๆของศตวรรษท่ี 20 โดยเนนความสัมพันธระหวาง
เหตุการณบานเมือง สภาพสังคม แนวความคิด และลีลาการเขียนของนักประพันธ (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of life and works of outstanding authors in the 20th century, with 
emphasis on the influence of political and social issues, thoughts and forms of 
outstanding works. (Recommended preliminary course: SPN 3301) 
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SPN 4314 
(SN 437) 

การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน    3 (3-0-6) 
(Analysis of Literary Texts in Spanish) 
ศึกษาและวิเคราะหบทอานวรรณกรรมสเปนท่ีเลือกสรรแลว ใหเขาใจรูปแบบ  เนื้อหาความคิด
และลีลาการเขียน เนนใหเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของภาษาและวรรณคดี (ควรเรียนกระบวน
วิชา SPN 3301 มากอน) 
A study of selected literary works in order to understand forms, content, 
thoughts, and writing styles, with emphasis on appreciation of the language and 
literary values. (Recommended preliminary course: SPN 3301) 
 
 

2)  วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SPN 3401 
(SN 343) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีลาตินอเมริกา   3 (3-0-6) 
(Introduction to Latin American Literature) 
ศึกษาบทอานวรรณคดีละตินอเมริกันท่ีสําคัญ ๆ ซ่ึงเขียนเปนภาษาสเปน โดยเริ่มจากสมัยอาณา
นิคมจนถึงปจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2002 มากอน) 
A study of selected outstanding Latin American literary works written in Spanish 
from the colonial period to the present time. (Recommended preliminary 
course: SPN 2002) 
 

SPN 4401 
(SN 441) 

วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20    3 (3-0-6) 
20th Century Latin American Literature) 
ศึกษาผลงานวรรณกรรมชิ้นสําคัญของวรรณคดีลาตินอเมริกันในศตวรรษท่ี 20 ในรูปแบบนว
นิยายสมัยใหม บทความ บทละครรวมสมัย บทกวีและวรรณกรรมแฟนตาซี โดยใหความสนใจ
พิเศษกับความสัมพันธระหวางวรรณคดีและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ควรเรียนกระบวนวิชา 
SPN 3401 มากอน) 
A study of the most representative masterpieces of 20th century Latin American 
literature: the modern novel, the essay, contemporary theater, poetry and 
fantasy literature, with particular attention given to the relationship between 
literature and social change (Recommended preliminary course: SPN 3401). 
 

หมวดอารยธรรม  
1) อารยธรรมสเปน  

SPN 3501 
(SN 351) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 1    3 (3-0-6) 
(Readings in Spanish Civilization 1) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปน เก่ียวกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสเปน ตั้งแต
ยุคกอนประวัติศาสตรถึงปลายศตวรรษท่ี 15 (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2001 มากอน) 
A study of selected texts in Spanish concerning history, society and culture of 
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Spain from the prehistoric period to the end of the 15th century. (Recommended 
preliminary course: SPN 2001) 
 

SPN 3502 
(SN 352) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 2    3 (3-0-6) 
(Readings in Spanish Civilization 2) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปน เก่ียวกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสเปน ตั้งแต
ศตวรรษท่ี 16 ถึงการข้ึนครองราชยของพระเจาฆวน คารโลส (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 
3501 มากอน) 
A study of selected texts in Spanish concerning history, society and culture of 
Spain from 16th century to the coronation of King Juan Carlos. (Recommended 
preliminary course: SPN 3501) 
 

SPN 4501 
(SN 453) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน     3 (3-0-6) 
(Readings in Spain Today) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนท่ีเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
A study of selected texts in Spanish concerning political, economic and social 
movements of Spain in the present. 
 

SPN 4502 
(SN 459) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศสเปน    3 (3-0-6) 
(Readings in Spanish Arts) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะสเปนดาน สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ดนตรี นาฏกรรม และภาพยนตรประเทศสเปน 
A study of selected texts in Spanish concerning Spanish arts: architecture, 
sculpture, paining, music, dance and cinema. 
 

2) อารยธรรมลาตินอเมริกัน (Latin American Civilization) 

SPN 3601 
(SN 353) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1   3 (3-0-6) 
(Readings in Latin American Civilization 1) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาตั้งแต
สมัยกอนการคนพบของคริสโตเฟอร โคลัมบัสจนถึงกอนการตอสูเพ่ือเอกราช (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 2001 มากอน) 
A study of selected texts in Spanish concerning history, society and culture of 
Latin America, before the discovery by Columbus to the revolution for 
independence. (Recommended preliminary course: SPN 2001) 
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SPN 3602 
(SN 354) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2   3 (3-0-6) 
(Readings in Latin American Civilization 2) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาตั้งแต
สมัยการตอสูเพ่ือเอกราชของประเทศตาง ๆ จนถึงปจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3601 
มากอน) 
A study of selected texts in Spanish concerning history, civilization and culture 
of Latin American countries, from the revolution for independence to the 
present time. (Recommended preliminary course: SPN 3601) 
 
 

SPN 3603 
  (SN 355) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน 1    3 (3-0-6) 
(Readings in the Civilization of Mexico) 
ศึกษาประวัติอารยธรรมและวัฒนธรรมของเม็กซิโก โดยศึกษาวัฒนธรรมชนพ้ืนเมืองของ 
ชาวโทลเทค มายา แอซแทค และวัฒนธรรมหลักอ่ืนๆ ใน Mesoamerica การคนพบและการ
พิชิตดินแดนเม็กซิโก ชวงภายใตการปกครองของสเปน การตอสูเพ่ืออิสรภาพ การแสวงหา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมในชวงศตวรรษท่ี 19 และความวุนวายทางการเมืองและการพัฒนา
อยางรวดเร็วทางวัฒนธรรมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 
A study of  the history of Mexican civilization and culture, examining the 
indigenous cultures of the Toltecs, Mayas, Aztecs, and other major 
Mesoamerican cultures, the Discovery and Conquest, the colonial period, the 
struggle for independence, the 19thcentury search for cultural identity, and the 
20thcentury political upheaval and cultural booms. 
 

SPN 4601 
(SN 455) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตินอเมริกันปจจุบัน   3 (3-0-6) 
(Readings in Latin America Today) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนท่ีเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของกลุม
ประเทศลาตินอเมริกันปจจุบัน 
A study of selected texts in Spanish concerning political, economic and social 
movements of Latin American countries in the present. 
 

SPN 4602 
(SN 456) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะลาตินอเมริกัน   3(3-0-6) 
(Readings in Latin American Arts) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะลาตินอเมริกันดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ดนตรี นาฏกรรม และภาพยนตรของกลุมประเทศลาตินอเมริกา 
A study of selected texts in Spanish concerning Latin American arts: architecture, 
sculpture, paining, music, dance and cinema. 
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SPN 4602 
  (SN 457) 

บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน  3(3-0-6) 
(Readings in Mexico Today) 
ศึกษาแนวโนมหลักการทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศเม็กซิโกระหวาง
ศตวรรษท่ี 20 โดยเนนปจจุบันเปนสําคัญ โดยศึกษาดานประวัติศาสตร และการเมือง ประเด็น
ทางสังคม และเศรษฐกิจ ประเด็นดานการศึกษา และวัฒนธรรมของเม็กซิโก 
A study of the main historic and cultural tendencies that occurred in Mexico 
during the 20thcentury, focusing mainly on the present in these following topics: 
history, politics, social and economic issues, educational and cultural issues of 
Mexico. 
 
 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน  
SPN 3701 
(SN 371) 

ภาษาสเปนธุรกิจ 1      3 (3-0-6) 
(Business Spanish 1) 
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวน ลีลาในการสื่อสารดานธุรกิจภาษาสเปน เพ่ือความเขาใจในการ
อาน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2002 มากอน) 
A study of Spanish language in business: technical terms, expressions and styles 
for reading comprehension. (Recommended preliminary course: SPN 2002) 
 

SPN 3702 
(SN 372) 

ภาษาสเปนธุรกิจ 2      3 (3-0-6) 
(Business Spanish 2) 
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวน ลีลาในการสื่อสารดานธุรกิจภาษาสเปน ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
ความเขาใจในการอานและการนําไปใช (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3701 มากอน) 
An advanced study of Spanish language in business: technical terms, expressions 
and styles, with emphasis on reading comprehension and writing expression 
exercises. (Recommended preliminary course: SPN 3701) 
 

SPN 3782 
(SN 374) 

ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม      3 (3-0-6) 
Spanish for Hotel Staff) 
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาสเปนท่ีใชในอุตสาหกรรมการโรงแรม (ควรเรียนกระบวนวิชา 
SPN 2002 มากอน) 
A study and practice of the Spanish language used in hotel industry. 
(Recommended preliminary course: SPN 2002) 
 

SPN 4701 
(SN 471) 

ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 1     3 (3-0-6) 
(Spanish for Tour Guides 1) 
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาสเปนเก่ียวกับการทองเท่ียวจากบทอานและเอกสาร 
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ชีวิตความเปนอยู ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
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ประเพณีและศาสนาของประเทศไทย โดยเนนทักษะการฟง พูดและอาน(ควรเรียนกระบวนวิชา 
SPN 2002 มากอน) 
A study of Spanish vocabulary, expressions and structures used in tourism in 
texts and documents related to geography, history, lifestyle, arts, culture, 
tradition and religion of Thailand. Intensive practice in listening, speaking and 
reading. (Recommended preliminary course: SPN 2002) 
 

SPN 4702 
(SN 472) 

ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก  2     3 (3-0-6) 
(Spanish for Tour Guides 2) 
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาสเปนจากบทอานและเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสถานท่ี
ทองเท่ียว บุคคลสําคัญ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย โดยเนนทักษะการฟง พูด 
อานและเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 4701 มากอน) 
A study of Spanish vocabulary, expressions and structures used in tourism in 
texts and documents related to tourist places, economy, government and 
politics of Thailand. Intensive practice in listening, speaking, reading and writing 
skills. (Recommended preliminary course: SPN 4701) 

 
หมวดภาษาศาสตร 

SPN 2901 
(LI 220) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตรสเปน    3 (3-0-6) 
(Introduction to Spanish Linguistics) 
ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษาศาสตรสเปนในเรื่องหนวยเสียง หนวยคํา โครงสรางประโยค
ของภาษาสเปนปจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2001 มากอน) 
A study of Spanish linguistics: phonemes, morphemes and structures of modern 
Spanish. (Recommended preliminary course: SPN 2001) 
 

SPN 3901 
(LI 323) 

สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน     3 (3-0-6) 
(Spanish Phonetics and Phonology) 
ศึกษาระบบเสียงของภาษาสเปน เนนการฝกออกเสียงใหถูกตอง (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 
2901 มากอน) 
A study of Spanish sound system, with emphasis on proper pronunciation. 
(Recommended preliminary course: SPN 2901) 
 

SPN 3902 
(LI 324) 

วิทยาหนวยคําภาษาสเปน      3 (3-0-6) 
(Spanish Morphology) 
ศึกษาองคประกอบและระบบของคําในภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2901 มากอน) 
A study of components and system of Spanish morphology. (Recommended 
preliminary course: SPN 2901) 
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SPN 3903 
(LI 325) 

วากยสัมพันธภาษาสเปน      3 (3-0-6) 
(Spanish Syntax) 
ศึกษาหนาท่ีของคํา วลี และโครงสรางประโยคในภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 
2901 มากอน) 
A study of functions of words, phrases and sentences structures of Spanish. 
(Recommended preliminary course: SPN 2901) 
 

SPN 4901 
(LI 420) 

อรรถศาสตรภาษาสเปน      3 (3-0-6) 
(Spanish Semantics) 
ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและการวิเคราะหความหมายในภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา      
SPN 2901 มากอน) 
A study of the Spanish language: theory and analysis of meaning. 
(Recommended preliminary course: วิชา SPN 2901) 
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  
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เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรพ.ศ. 2550  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  
1. ความแตกตางของจํานวนหนวยกิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 144 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 144 หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 42 หนวยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 42 หนวยกิต 
วิชาเอก 63 หนวยกิต วิชาเอก 63 หนวยกิต 
วิชาโท 24 หนวยกิต วิชาโท 24 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสรี 15 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี 15 หนวยกิต 
 
2. ความแตกตางในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปดใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ไดในกลุม
วิชาคณิตศาสตร หรือกลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 
หนวยกิต โดยเลือกจากขอ 1) หรือขอ 2) 

เปดใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ไดในกลุม
วิชาคณิตศาสตร หรือกลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 
หนวยกิต โดยเลือกจากขอ 1) หรือขอ 2) 

 

1) วิชาคณิตศาสตร 
เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 
IT 105, MA 103, ST 103 

หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด IT, MA, ST ท่ี
นับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 
INT 1005 (IT 105), MTH 1003 (MA 103), STA 
1003 (ST 103) 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA 
ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

2) วิชาวิทยาศาสตร 
เลือกเรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 
AG 103, BI 103, CM 103, GY 103, MT 103, PH 103,  
SC 103 หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด AG, BI, 
CM, GY, MT, PH และ SC ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

เลือกเรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 
AGR 1003 (AG 103), BIO 1003 (BI 103), CMS 
1003 (CM 103), GLY 1003 (GY 103), MET 1003  
(MT 103), PHY 1001 (PH 103), SCI 1003 (SC 103) 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, 
GLY, MET, PHY, SCT ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 
กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา 
ตอไปนี้ 
 
AR 103    
MU 103    

    **HI   101  
**HI   102       
**HI   121                                               3 หนวยกิต 
*IS    101                                                3 หนวยกิต 
PY  103                                                  3 หนวยกิต              
GS…/SS…                                       2 หนวยกิต 
(เลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GS หรือ SS  
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หนวยกิต  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ตอไปนี้ 
 
ART 1003 (AR 103 )       
 MSA 1003 (MU 103) 

 HIS 1001 (HI 101)    
HIS 1002 (HI 102) 
HIS 1201 (HI 121)      3 หนวยกิต 
LIS 1001 (IS 101)     2 หนวยกิต 
PHI 1003 (PY 103)     3 หนวยกิต 

GAS…/HED…     2 หนวยกิต 
เลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED       
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หนวยกิต 

 
 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา 

ตอไปนี้ 
EC 103 
LW 104 
PC 103 
PS 103 

   SO 103       3 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ตอไปนี้ 
ECO 1003 (EC 103) 
LAW 1004 (LW 104)  
PSY 1001 (PC103) 
POL 1003 (PS 103) 

SOC 1003 (SO 103)  3 หนวยกิต 

 
 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
กําหนดใหเรียนวิชาภาษาสเปน 4 กระบวนวิชา  
รวม 12 หนวยกิต ดังนี้ 
SN 101, SN 102,SN 201, SN 202 

 
กําหนดใหเรียนวิชาภาษาสเปน 4 กระบวนวิชา  
รวม 12 หนวยกิต ดังนี้ 
SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002 
 
 

กลุมวิชาภาษาไทย 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 2 
 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา          2 หนวยกิต 

       เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 2 หนวยกิต 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กําหนดใหเรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา  
รวม 6 หนวยกิต ดังนี ้
TH 101       3 หนวยกิต 
TH 102       3 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา  
รวม 6 หนวยกิต ดังนี้ 
THA 1001 (TH101)        3 หนวยกิต 
THA 1002 (TH 102)       3 หนวยกิต 

 
 
3. ความแตกตางในหมวดวิชาเอก 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วิชาเอกภาษาสเปน 

จํานวนหนวยกิตรวม 63 หนวยกิต 

1. วิชาเอกบังคับ     21 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเรียน 4 วิชาตอไปนี้ 
SN 301     ภาษาสเปนระดับกลาง 1 

SN 302     ภาษาสเปนระดับกลาง 2 

SN 401     ภาษาสเปนระดับสูง 1 

SN 402     ภาษาสเปนระดับสูง 2 
  

และใหนักศึกษาเลือกเรียน 3 กระบวนวิชา  
จาก 8 กระบวนวิชาตอไปนี้  
SN 221     การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 

SN 230     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน 

SN 311     การเขียนภาษาสเปน 1 

SN 313     การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 

SN 315     สนทนาภาษาสเปน 1 
SN 351     บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 1 

SN 411     การแปลสเปน – ไทย 1 
**LI 220    ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตร 
    ภาษาสเปน 

วิชาเอกภาษาสเปน 

จํานวนหนวยกิตรวม 63 หนวยกิต 

1. วิชาเอกบังคับ     21 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเรียน 4 วิชาตอไปนี้ 
SPN 3001     ภาษาสเปนระดับกลาง 1 

SPN 3002     ภาษาสเปนระดับกลาง 2 

SPN 4001     ภาษาสเปนระดับสูง 1 

SPN 4002     ภาษาสเปนระดับสูง 2 
 

และใหนักศึกษาเลือกเรียน 3 กระบวนวิชา  
จาก 8 กระบวนวิชาตอไปนี้  
SPN 2131     การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 

SPN 3301     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน 

SPN 3141     การเขียนภาษาสเปน 1 

SPN 2111      การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 

SPN 2121     สนทนาภาษาสเปน 1 
SPN 3501     บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 1 

SPN 4201     การแปลสเปน – ไทย 1 

SPN 2901     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตร 
         ภาษาสเปน 
วิชาเอกเลือก   42 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาตางๆจากท้ัง 5 หมวดของหลักสูตร ไมนอย
กวา 42 หนวยกิต โดยตองไมซํ้ากับวิชาท่ีนักศึกษาเลือก
เรียนเปนวิชาเอกบังคับ 
 

2. วิชาเอกเลือก   42 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนสามารถเลือกเรียน 
กระบวนวิชาตางๆจากท้ัง 5 หมวดของหลักสูตร ไมนอย
กวา 42 หนวยกิต โดยตองไมซํ้ากับวิชาท่ีนักศึกษาเลือก
เรียนเปนวิชาเอกบังคับ 

 
4. ความแตกตางในหมวดวิชาโท 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาโทใดๆก็ได 
ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมใช 
สาขาวิชาภาษาสเปนจํานวน 24 หนวยกิต 

   ใหนักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาโทใดๆก็ไดท่ี 
เปดสอนในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมใชสาขาวิชา
ภาษาสเปนจํานวน 24 หนวยกิต 

 
5. ความแตกตางในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปดสอน
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ี
เรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวน
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ 1) หรือ ขอ 2) ขอใดขอหนึ่ง
เทานั้น ดังนี้ 
1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ีเปด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ี
เรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม
นอยกวา 15 หนวยกิต หากเรียนวิชาคู คณะ
มนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตใหเพียงกระบวนวิชาเดียว 
2) นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000    
สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต แทนหมวดวิชาเลือก
เสรีได และนักศึกษาตองเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ี
เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีไมซํ้ากับกระบวน
วิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท 
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 
6. ความแตกตางในหมวดวิชาสหกิจศึกษา 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝกอาชีพ 
จํานวน 15 หนวยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทน
หมวดวิชาเลือกเสรีได ท้ังนี้นักศึกษาจะตองสอบผาน
กระบวนวิชาตางๆท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
100 หนวยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
RU 300 ฝกอาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษาไดและจะตอง
ผานการคัดเลือกตามเกณฑของมหาวิทยาลัยดวย 

 

นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาRAM 3000 วิชา   
สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิตแทนหมวดวิชาเลือกเสรี
และ เ รี ย นกระบวนวิ ช า ใดๆ  ก็ ไ ด ท่ี เ ป ด สอน ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไม ซํ้ากับกระบวนวิชาท่ี    
เรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอกและวิชาโท จํานวนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต 
 
 

 
 
7. ความแตกตางของกระบวนวิชาในหมวดตางๆ ของภาษาสเปน 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หมวดภาษาสเปนปจจุบัน 
SN 101  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 
SN 102  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2 
SN 201  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3 
SN 202  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  4  
SN 221  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SN 222  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2 
SN 301  ภาษาสเปนระดับกลาง  1 
SN 302  ภาษาสเปนระดับกลาง  2 
SN 311  การเขียนภาษาสเปน  1 
SN 312  การเขียนภาษาสเปน  2                                      
SN 313  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SN 314  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2     

     SN 315  สนทนาภาษาสเปน  1 
SN 316  สนทนาภาษาสเปน  2 
SN 401  ภาษาสเปนระดับสูง  1 
SN 402  ภาษาสเปนระดับสูง  2 
SN 411  การแปลสเปน – ไทย  1 
SN 412  การแปลสเปน – ไทย  2 
SN 413  การแปลไทย – สเปน  1 
SN 414  การแปลไทย – สเปน  2 
SN 415  สนทนาภาษาสเปน 3 

หมวดภาษาสเปนปจจุบัน 
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2 
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3 
SPN 2002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  4  
SPN 2131 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SPN 2132 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดบักลาง  1 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดบักลาง 2 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน  1 
SPN 3142  การเขียนภาษาสเปน  2 
SPN 2111  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SPN 2112  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2     

    SPN 2121  สนทนาภาษาสเปน  1 
SPN 2122  สนทนาภาษาสเปน  2 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดบัสูง 1 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดบัสูง 2 
SPN 4201  การแปลสเปน – ไทย  1 
SPN 4202  การแปลสเปน – ไทย  2 
**SPN 4203  การแปลไทย – สเปน   
- 
SPN 3121  สนทนาภาษาสเปน 3 

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน 
- วรรณคดีสเปน 
SN 230  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน 
SN 334  รอยแกวสเปน    
SN 335  รอยกรองสเปน  
SN 336  บทละครสเปนสมยักลางถึงปจจุบัน 
SN 337  บทละครสเปนยุคทอง     
SN 338  มหากาพยและกวีนิพนธสเปนประเภท    
            แสดงอารมณสมยักลาง  
SN 339  นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก 
SN 432  งานประพันธเรื่องดอน กิโฆเต 
SN 433  นักเขียนสเปนกลุม 1898 
SN 434  นักเขียนสเปนกลุม 1927 
SN 436  งานประพันธเรื่อง ลา เซเลสตินา 
SN 437  การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน 
SN 438  วรรณคดสีเปนศตวรรษท่ี 20  
SN 439  การแบงประเภทวรรณคดีในประเทศสเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน 
- วรรณคดีสเปน 
SPN 3301 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดสีเปน 
SPN 3311  รอยแกวสเปน    
SPN 3321  รอยกรองสเปน  
- 
SPN 4331  บทละครสเปนยคุทอง     
-  
 
SPN 4311   นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก 
SPN 4312   งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต 
- 
- 
- 
SPN 4314   การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน 
SPN 4313   วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20  
  - 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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- วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SN 343  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SN 344  รอยแกวลาตินอเมริกัน 
SN 345  รอยกรองลาตินอเมริกัน 
SN 346  บทละครลาตินอเมริกัน 
SN 441  วรรณคดลีาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20 
SN 444  วรรณคดีเม็กซิกัน 

- วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SPN 3401   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดลีาตินอเมริกัน 
- 
- 
- 
SPN 4401  วรรณคดีลาตินอเมรกัินศตวรรษท่ี 20 
- 

หมวดอารยธรรม  
- อารยธรรมสเปน 
SN 351  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1 
SN 352  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  2 
SN 453  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน 
SN 459  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศสเปน 
- อารยธรรมลาตินอเมริกัน  
SN 353  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน  1 
SN 354  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน  2  

SN 355 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน   
SN 455  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตินอเมริกาปจจุบัน  
SN 456  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะลาตินอเมริกัน   
SN 457  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน   

  SN 458  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศเม็กซิโก 
 

หมวดอารยธรรม 
- อารยธรรมสเปน 
SPN 3501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1 
SPN 3502  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  2 
SPN 4501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน 
SPN 4502  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน 

- อารยธรรมลาตินอเมริกัน  
SPN 3601  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1  
SPN 3602  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน  2  
SPN 3603  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน   
SPN 4601 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตินอเมริกาปจจุบัน  
SPN 4602 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะลาตินอเมริกัน 
SPN 4603 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน   
- 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน 
SN 371  ภาษาสเปนธุรกิจ  1   
SN 372  ภาษาสเปนธุรกิจ  2  
SN 373  ภาษาสเปนสําหรับเลขานุการ  
SN 374  ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม 
SN 375  ภาษาสเปนเพ่ืองานบริการอาหารเครื่องดื่ม 
SN 471  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก  1   
SN 472  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก  2 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน 
SPN 3701  ภาษาสเปนธุรกิจ  1 
SPN 3702  ภาษาสเปนธุรกิจ  2 
- 
SPN 3782 ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม 
- 
SPN 4701  ภาษาสเปนสําหรับมคัคุเทศก  1 
SPN 4702  ภาษาสเปนสําหรับมคัคุเทศก  2 
 

หมวดภาษาศาสตร (Linguistics) 
LI 220  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรภาษาสเปน 

LI 323  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน 
LI 324  วิทยาหนวยคําภาษาสเปน 
LI 325  วากยสัมพันธภาษาสเปน 
LI 420  อรรถศาสตรภาษาสเปน 
LI 425  ประวัติภาษาสเปน 
 
 

หมวดภาษาศาสตร 
SPN 2901  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรภาษาสเปน 

SPN 3901  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน 
SPN 3902  วิทยาหนวยคําภาษาสเปน 
SPN 3903  วากยสัมพันธภาษาสเปน 
SPN 4901  อรรถศาสตรภาษาสเปน 
- 
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ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 
 
  



ภาคผนวก ค  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

AGR 1003 การเกษตรเบื้องตน                     
ART 1003 ศิลปวิจักษณ                     
BIO 1003 ชีววิทยาเบื้องตน                     
CMS 1003 เคมีเบื้องตน                     
ECO 1003 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                     
*GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกาย
สําหรับสุขภาพ 

                    

GAS 2601 กรีฑา ๅ                     
GAS 2611 วายน้ํา 1                     
GAS 2701 ฟุตบอล 1                     
GAS 2711 บาสเกตบอลl 1                     
GAS 2721 วอลเลยบอล 1                     
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GAS 2801 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย                     
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด                     
GAS 2803 กิจกรรมเขาจังหวะ                     
GAS 3504 ตะกรอ                     
GAS 3601 เทนนิส 1                     
GAS 3801 ศิลปปองกันตัว                     
GAS 4804 โยคะ                     
GAS 4605 แบดมินตัน                     
GLY 1003 ธรณีวิทยาเบื้องตน                      
HED 1101 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต                     
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก                     
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก                     
HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                     
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน                     
LAW 1004 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ัวไป 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ
คนควา 

                    

MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน                     
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ                     
MTH 1003 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                     
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องตน                     
PHY 1001 ฟสิกสท่ัวไป                     
POL 1100 รัฐศาสตรท่ัวไป                     
PSY 1001 จิตวิทยาท่ัวไป                     
RAM 1000 ความรูคูคุณธรรม                     
SCI 1003 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                     
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องตน 

                    

STA 1003 สถิติเบื้องตน                     
THA 1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย                      
THA 1002 ความรูท่ัวไปทางวรรณคดี                     
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หมวดวิชาเอก 
 
 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

SPN 1001 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1                     
SPN 1002 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2                     
SPN 2001 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3                     
SPN 2002 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4                     
SPN 3001 ภาษาสเปนระดับกลาง 1                     
SPN 3002 ภาษาสเปนระดับกลาง 2                     
SPN 4001 ภาษาสเปนระดับสูง 1                     
SPN 4002 ภาษาสเปนระดับสูง 2                     
SPN 2111 การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1                     
SPN 2112 การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2                     
SPN 2131 การอานเพ่ือความเขาใจภาษาสเปน 1                     
SPN 2132  การอานเพ่ือความเขาใจภาษาสเปน 2                     
SPN 2121 สนทนาภาษาสเปน 1                     
SPN 2122 สนทนาภาษาสเปน 2                     
SPN 3121 สนทนาภาษาสเปน 3                     
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน 1                     
SPN 3142  การเขียนภาษาสเปน 2                     
SPN 4201 การแปลสเปน –ไทย 1                     
SPN 4201 การแปลสเปน –ไทย 2                     
**SPN 4203 การแปลไทย-สเปน                     
SPN 3301 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดสีเปน                     
SPN 3311 รอยแกวสเปน                     
SPN 3321 รอยกรองสเปน                     
SPN 4311 นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก                      
SPN 4312 งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต                     
SPN 4313  วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20                     
SPN 4314 การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน                     
SPN 4331 บทละครยุคทอง                     
SPN 3401 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดลีาตินอเมริกัน                     
SPN 4401 วรรณคดลีาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20                     
SPN 3501 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 1                     
SPN 3502 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน 2                     
SPN 4501 บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปจจุบัน                     
SPN 4502 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศ
สเปน 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

SPN 3601 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาติน
อเมริกัน 1 

                    

SPN 3602  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาติน
อเมริกัน 2 

                    

SPN 3603 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน                     
SPN 4601 บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับลาตินอเมริกันปจจุบัน                     
SPN 4602  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับเม็กซิโกปจจุบัน                     
SPN 3701 ภาษาสเปนธุรกิจ 1                     
SPN 3702 ภาษาสเปนธุรกิจ 2                     
SPN 3782 ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม                     
SPN 4701 ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 1                     
SPN 4702  ภาษาสเปนสําหรับมคัคุเทศก 2                     
SPN 2901 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาศาสตรสเปน                     
SPN 3901  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน                     
SPN 3902  วิทยาหนวยคําภาษาสเปน                     
SPN 3903 วากยสัมพันธภาษาสเปน                     
SPN 4901 อรรถศาสตรภาษาสเปน                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  กรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวยกรรมการภายใน คือ  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สวางวัน  ไตรเจริญวิวัฒน 
2. อาจารย ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท 
3. อาจารยรัฐพร  อมตวนิช 
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
1.อาจารย ดร. หนึ่งฤทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
2.อาจารยอนิรุธ มงคลรัตน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
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เรียนอาจารย 
       ใหอาจารยนําคําส่ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ี 43 / 2554  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
มาใสในหนานี้ ท้ังนี้จะไดตรงกับเลมหลักสูตรท่ี สกอ.พิจารณารับรองแลว  (ตั่งแตหนา 77 – 80 ) 
         
                                                                    กองบริการการศกึษา  
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ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวสวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน 
 

ตําแหนง    ผูชวยศาสตราจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
- Ph.D.   2554    University of Alicante, Spain 
- M.A.   2532    New York University, Spain 
- อ.บ.   2529    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 
- สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2548). คูมือกระจายคํากริยา. (ผลงานรวมกับเอดดูอารโด  โดมิงเกซ ซูเรีย). 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
- สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2542). ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 
หนังสือ 
- (ผูแปล) สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2548). ดอนกิโฆเต แหงลามันชา ขุนนางต่ําศักดิ์นักฝน. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพผีเสื้อ. 
- สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2544). ภาษาสเปนเรียนเร็ว ฉบับไทยเท่ียวสเปน. (ผลงานรวมกับรัศมี กฤษณมิษ 

และวิภาดา เพ็ชรรักษ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟาอภัย. 
- สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2542) พจนานุกรมสเปน – ไทย (ผลงานวิจัยรวมกับรัศมี กฤษณมิษ และวิภาดา 

เพ็ชรรักษ). กรุงเทพฯ: ฟาอภัย. 
- (ผูแปล) สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2542) โบนี่ มาร๎ติน  (เกือบจะ) โชครายท่ีเกิดมารวย. กรุงเทพฯ: ฟาอภัย. 
- สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2540). พจนานุกรมไทย - สเปน (ผลงานวิจัยรวมกับรัศมี กฤษณมิษ, วิภาดา เพ็ชร

รักษ และสถาพร ทิพยศักดิ์). กรุงเทพฯ: ฟาอภัย. 
- (ผูแปล) สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2540). โลกของเธอ บิเบียนา. กรุงเทพฯ: ฟาอภัย. (ไดรับคัดเลือกจาก

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนหนังสืออานนอกเวลา ระดับมัธยมปลาย) 
-  (ผูแปล) สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน. (2539). หนิ่งงุนโน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพผีเสื้อ. 
 
บทความ 
- TRAICHAROENWIWAT, Swangwan (2010): “La ruta quijotesca en Tailandia”, en GALINDO, 

Antonio, y TORIJA, Juan Octavio (eds.), XX Coloquio Cervantino Internacional, Homenaje a 
Don Eulalio Ferrer, Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato, pp. 187-206. 

 

 



 83 

เกียรติคุณ  

• เครื่องราชอิสริยาภรณระดับ Isabel la Católica (อิซาเบล ลา กาตอลิกา) นับเปนเครื่องราชฯ สูงสุดท่ี
ประเทศสเปนจะมอบใหแกผูทําคุณงามความดีดานวัฒนธรรม   

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)     หนวยกิต 
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1         3 
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2        3 
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3        3 
SPN 2132 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2       3 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดับกลาง  1        3 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดับกลาง 2        3 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดับสูง 1        3  
SPN 4002  ภาษาสเปนระดับสูง 2        3  
SPN 3301   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน       3 
SPN 4331   บทละครสเปนยุคทอง        3 
SPN 4312   งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต        3  
SPN 3501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1  3 
SPN 4502  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศสเปน  3 
SPN 3701  ภาษาสเปนธุรกิจ  1  3  
SPN 3702  ภาษาสเปนธุรกิจ  2  3 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


 84 

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

       นายโอฬาร พฤติศรัณยนนท 
 

ตําแหนง    อาจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
- Post-doctoral 2550    Universidad Nacional Autónoma de  
       México, Mexico  
- Ph.D.   2545    University de Valladolid, Spain 
- M.A.   2538    Universidad Complutense de  
       Madrid, Spain 
- อ.บ.   2535    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตํารา   ไมมี 
 
หนังสือ  ไมมี 
 
บทความ Preutisranyanont, Olan (2002): “Differences between Spanish and Thai 
consonantal systems: Implications for the Spanish as a Foreign Language Teaching and Learning” 
(in Spanish) Proceedings of the XIII International Congress of the Asociación para la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. University of Murcia, Spain (2002). 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)     หนวยกิต 
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1        3 
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2        3 
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3        3 
SPN 2111 การฟงภาษาสเปน เพ่ือความเขาใจ 1       3 
SPN 2112 การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2       3 
SPN 2131 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1               3 
SPN 2132  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 2               3 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดับกลาง  1        3 
SPN 3501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1              3 
SPN 3502  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  2             3 
SPN 3503  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมลาตินอเมริกา  1   3 
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SPN 4202 การแปลสเปน-ไทย 2                3 
SPN 4203 การแปลไทย-สเปน 1                3 
SPN 4501 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน     3 
SPN 4701  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 1       3 
SPN 4702  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 2       3 
SPN 3901 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน       3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

รัฐพร อมตวนิช 
 

ตําแหนง   อาจารย   
 
ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ สถานศึกษาและประเทศ 
MA.   2541  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไทย 
อบ.   2540  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
- (ผูแปล) รัฐพร อมตวนิช. (2553). บทประพันธคัดสรร กาเบรียลลา มิสตรัล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดอนบอส

โก. 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)     หนวยกิต 
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1                3 
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2        3 
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3         3 
SPN 2131 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1     3 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดับกลาง  1         3 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดับกลาง 2         3 
SPN 3701  ภาษาสเปนธุรกิจ  1 3 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดับสูง 1       3 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดับสูง 2       3 
SPN 2111  การฟงภาษาสเปน เพ่ือความเขาใจ 1     3 
SPN 4501 บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน    3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวไพรริน สิมมา 
 

ตําแหนง   อาจารย  
 
ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
M.A.   2549    University of Salamanca, Spain 
อ.บ.   2544    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 
ตํารา    ไมมี 
 
หนังสือ    ไมมี 
 
บทความ   ไมมี 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)  
               หนวยกิต  
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1          3 
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2          3 
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3          3 
SPN 2132 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1        3 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดับกลาง  1         3 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดับกลาง 2         3 
SPN 2112  การฟงภาษาสเปน        3 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดับสูง 1         3  
SPN 3501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1    3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

Gonzalo Broto Noguerol 
 

ตําแหนง   อาจารย   
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
- M.A.               2004    University of Zaragoza, Spain 
- Bachelor’s Degree      2002    University of Zaragoza, Spain 
 
ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 
ตํารา  ไมมี 
 
หนังสือ 
- El hijo del faro, Amazon, 2011. Fiction novel. 
 

บทความ 

• “Modernidad crítica de Enrique Díez-Canedo” (Critic modernity of Enrique Díez-Canedo), in Blesa, 
José Ángel, Juan Carlos Pueo, Alfredo Saldaña and Enric Sullà (editors), Pensamiento literario 
español del Siglo XX, 1, Colección Trópica, Anexos de Tropelías, 12, Universidad de Zaragoza, 
2007.  

• “Javier Marías: la acción del pensamiento” (Javier Marías: The action of the thought), in Blesa, José 
Ángel, Juan Carlos Pueo and Alfredo Saldaña (editors), Pensamiento literario español del Siglo XX, 
2 (in preparation).  

• “Miguel Pizarro y la poética japonesa” (Miguel Pizarro and the Japanese poetics), in Blesa, José 
Ángel, Juan Carlos Pueo and Alfredo Saldaña (editors), en Pensamiento literario español del Siglo 
XX, 3 (in preparation).  

• “La familia en el cine japonés contemporáneo (1990-2007)” (The family in the contemporary 
Japanese Cinema, 1990-2007), in Barlés Báguena, Elena, and David Almazán Tomás, Japón y el 
mundo actual, proceedings of the IX Annual Congress of the AEJE (Asociación de Estudios 
Japoneses en España; Japanese Studies Asociation of Spain). 

• “Tendencias en el cine japonés contemporáneo” (Trends in contemporary Japanese cinema), read 
on May 25th, 2009, in the Universidad de Alicante (Spain).  
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
             หนวยกิต 
SPN 3001    Intermediate Spanish 1    3 
SPN 3002    Intermediate Spanish 2    3 
SPN 4001    Advanced Spanish 1     3 
SPN 4002    Advanced Spanish 2     3 
SPN 3142    Spanish Writing 2     3 
SPN 2121    Spanish Conversation 1    3 
SPN 2122    Spanish Conversation 2    3 
SPN 3301    Introduction to Spanish Literature   3 
SPN 3401    Introduction to Latin American Literature  3 
SPN 4314    Analysis of Literary Texts in Spanish   3 
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ภาคผนวก ฉ ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 
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3ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

3วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
3พ.ศ. 2551 

 
3                 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
3                 ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญา
ตรี พ.ศ. 2551” 
3                 ขอ 2. ขอบังคับใหใชบังคับ ตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
3                 ขอ 3. ใหยกเลิก 
                           3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                           3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2549 
                           3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2549 
3                 ขอ 4. ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
                           “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง” 
3                ขอ 5. ผูมีสิทธิเขาศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ 
                           5.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.2 เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาข้ึนไป
และเปนผูสําเร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.3 เปนหรือเคยเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของรัฐซึ่งได
ปฏิบัติงานมาแลว รวมกันไมนอยกวา 5 ป และเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
 
                           5.4 เปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน 
ผูใหญบาน และเปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) 
หรือเทียบเทา หรือ 
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                           5.5 เปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได” 
3                ขอ 6. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
                           6.1 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา 
                           6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
                           6.3 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย 
                           6.4 ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           6.5 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวเฉพาะคณะ 
3                ขอ 7. การสมัครเขาเปนนักศึกษา 
                           7.1 ผูมีสิทธิเขาศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามขอ 5 และขอ 6 ใหสมัครเขาเปน
นักศึกษาไดเพียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเทานั้น จะสมัครเขาเปนนักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนใน
ขณะท่ียังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูอีกไมได 
                           7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเขาเปนนักศึกษาปละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอดท้ัง
ปก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           7.3 ใหผูสมัครเขาเปนนักศึกษาซื้อใบสมัครและระเบียบการไดตามวัน เวลา 
สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           7.4 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ใหแก สํานัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว หากมิไดสมัครตามท่ีไดกําหนดไว
นั้น ใหถือวาสละสิทธ์ิการใชใบสมัคร 
                                 7.4.1 กรณีสมัครดวยตนเอง 
                                    (1) ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาซึ่งไดกรอกขอความครบถวน
สมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (2) หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยสําเนา 
จํานวน 2 ฉบับ  ในกรณีท่ีใชคุณวุฒิตามขอ 5.2 หรือขอ 5.3 และขอ 5.4 ตองมีหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาโดยตรง ตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเคย
ปฏิบัติงานมากอน และลงนามโดย ผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองนั้น พรอมดวยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (5) รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายมาแลวไม
เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
                                    (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ 
                                    (7) เอกสารอยางอ่ืน เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล 
หรือคํานําหนาช่ือ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พรอมดวยสําเนาอยางละ จํานวน 2 ฉบับ 
                                 7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย 
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                                    (1) ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณีย 
ซึ่งไดกรอกขอความครบถวนสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (2) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน       
2 ฉบับ  ในกรณีท่ีใชคุณวุฒิตามขอ 5.2 หรือ 5.3 และขอ 5.4 ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
โดยตรง ตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมา
กอน และลงนามโดยผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองนั้น พรอมดวยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (5) รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายมาแลว 
3ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
                                    (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (7) สําเนาเอกสารอยางอ่ืน เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือ
สกุล หรือคํานําหนาช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยางละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามขอ 
7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ใหผูสมัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารวาไดถายจากตนฉบับจริง 
                           7.5 การรับผูใดเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ 

3ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมัคร โดยวิธีสัมภาษณหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะ
ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
                           7.6 ใหคณบดี หรือตัวแทนคณบดี หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ ใหรับเขาเปนนักศึกษาหากเห็นวาไมสมควรรับผูสมัครรายใดเขาเปนนักศึกษา 
ใหรายงานความเห็นตออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรับหรือไมรับผูสมัครรายนั้นเขาเปนนักศึกษาก็ได 
ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไมรับ ใหเสนอเหตุผล ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
                           7.7 ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยใหตรงกับความ เปนจริงทุกประการ หากไมเปนความจริงเพียงขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานใด
ท่ีใชสมัครไมถูกตองตามขอบังคับ ใหมหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเปนนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัย
ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาบํารุง ท่ีไดชําระไวแลวท้ังสิ้นรวมท้ังผลการสอบท่ีผานมาถือเปน
โมฆะ 
3                ขอ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
3                         มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขาเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได ตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้ 
                           8.1 ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามขอ 5 และขอ 6 และตองดําเนินการตาม
วิธีการท่ีกําหนดไวตามขอ 7 และขอ 12 แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหนวยกิต การเทียบวิชาและการโอนหนวยกิตให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีรับเขาศึกษากําหนด ท้ังนี้จะตองเปนวิชาท่ีสอบได
กอนภาคการศึกษาท่ีสมัคร 
                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตองศึกษาในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
ขอ 14 ท้ังนี้ ตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษาและตองศึกษากระบวนวิชา
ตามท่ีคณะกรรมการ ประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด ใหไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
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3                ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 
8 ขอ 10 และขอ 14 
3                         มหาวิทยาลัยอาจใหสิทธิเทียบโอนหนวยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโดยใหเปนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
3                ขอ 10. การรับสมัครผูไดรับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
3                         ผูไดรับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัคร
เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได การพิจารณารับ
สมัครผูมีคุณวุฒิ ดังกลาว ใหนําความในขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม สําหรับผูเคยเปน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีสมัคร กลับเขาเปนนักศึกษาใหม และขอใชสิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก 
หรือตามขอ 9 หรือขอ 14 หาวิทยาลัยใหสิทธิเทียบโอนหนวยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได โดย
คงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไลท่ีนักศึกษาสอบไดกอน การขอใชสิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและ
รับโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่งเขาศึกษาตามวรรคแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
ประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด 
3                ขอ 11. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนคาบํารุงมหาวิทยาลัยและการ
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  
                           11.1 ผูไดรับอนุมัติเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.6 แลว ตองไปชําระเงิน
คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คาบัตรประจําตัวนักศึกษา คาสมาชิก
หนังสือพิมพขาวรามคําแหง คาลงทะเบียนเรียน เปนรายหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาเทียบ
โอนหนวยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหนวยกิต ตามวัน 
3เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักําหนด สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย การดําเนินการตามวรรคแรก
ใหเปนไปตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด 
                           11.2 ถาผูไดรับอนุมัติเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.6 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้น
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถือวาไมมีสถานภาพนักศึกษา ยกเวนมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
                           11.3 เม่ือสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา และรับลงทะเบียน เรียนแลวมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
3                ขอ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
3                          รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2541 
เปนตนไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 
03........99 เปนเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับท่ีเขาศึกษาในแตละป และ 
C คือเลขท่ีใชตรวจสอบเลขท้ัง 9 ตัว ขางหนา (check digit) เม่ือนักศึกษา ยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
ใหคงรหัสประจําตัวไวอยางเดิมและใหเพิ่มเลขอีกกลุมหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA คือ เลขประจํา
คณะท่ียายเขา และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาท่ียายเขา เลขประจําคณะและเลขประจํา สาขาวิชา 
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
3                ขอ 13. การลงทะเบียนเรียน 
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                           13.1 นักศึกษาแตละคนมีอาจารยท่ีปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษานั้น  มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งและมอบหมายอาจารยหรือบุคคลอ่ืนใหทําหนาท่ีแนะนํา
ปรึกษาการเรียน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินักศึกษาก็ได 
                           13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองใชเอกสารตางๆ สําหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สวน 
วัน เวลา และสถานท่ี ใหเปน ไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษากอนหรือไมก็ได เวนแต นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ซึ่งสมัครเขาเปนนักศึกษาดวยตนเองตอง
ปรึกษา และไดรับความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษาหรือผูท่ีมหาวิทยาลัย มอบหมายกอน จึงจะ
ลงทะเบียนเรียนในช้ันปท่ี 1 ภาค 1 ได 
                           13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภาคละไมเกิน 24 
หนวยกิต สวนในภาค ฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียน
เรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมัติใหลงทะเบียน
เรียนไดไมเกิน 30 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 18 หนวยกิตในภาคฤดูรอน การอนุมัตินี้ให
ลงนาม อนุมัติในแบบคํารองหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 
                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไมถึง 10 คน 
มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได 
3                ขอ 14. ระยะเวลาศึกษา 
3                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กําหนดไมใหเกิน 8 ปการศึกษา การนับระยะเวลา 
8 ปการศึกษา ไดคํานวณเปนภาคการศึกษา โดยใหถือวา 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมี
ภาคฤดูรอนตอเนื่องจากภาค การศึกษาสุดทายของปการศึกษาท่ี 8 ก็ใหนับรวมดวย ผูใดเปนนักศึกษา
ครบ 8 ปการศึกษาแลว แตผลของการศึกษา ยังไมเพียงพอท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 
สถานภาพนักศึกษาของผูนั้นเปนอันสิ้นสุดลง แตอาจสมัคร กลับเขาเปนนักศึกษาใหมในคณะใดก็ได 
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหนวยกิตสะสมใหแกนักศึกษาท่ีสมัครกลับเขาเปน นักศึกษาใหมตามวรรคสามได 
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษาเห็นสมควรโดยผูสมัครจะตองชําระคาเทียบโอน หนวยกิต 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมเปนการให นักศึกษาใชสิทธิซ้ําซอนกับการเทียบวิชา และรับโอนหนวย
กิตตามขอ 10 วรรคสอง 
3                ขอ 15. ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบง
เวลาศึกษาใน ปการศึกษา หนึ่งออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 
(Second semester) และภาคฤดูรอน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเวลาภาคละ 18 
สัปดาห (เรียนในช้ัน 16 สัปดาห กับสอบไล 2 สัปดาห) และภาคฤดูรอน เวลา 8 สัปดาห (เรียนในช้ัน 7 
สัปดาห กับสอบไล 1 สัปดาห) 
                           15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 
system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชา
นั้นๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ คณะหรือภาควิชาตางๆ จะไมเปดสอนกระบวนวิชาซ้ํากัน 
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                           15.3 สาขาวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย แบงการสอนออกเปนกระบวน
วิชา (Course) กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเร่ืองมากนอยเปนจํานวนหนวยกิต (Semester credit) 
และทําการสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หนวยกิต หมายถึง เลขจํานวนท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับ
จากมหาวิทยาลัย แตละกระบวนวิชา จะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว 
                           15.5 จํานวนหนวยกิตมีวิธีคิดดังนี้ 
                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเวลาบรรยายปกติสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ตลอด 1 
ภาคการศึกษา กําหนดใหมีคา 1 หนวยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเวลาปฏิบัติทดลอง การอภิปราย การฝก ฯลฯ โดย
ปกติใชเวลา 2 ช่ัวโมง หรือ 3 ช่ัวโมง ตอ 1 สัปดาห ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีคาเปน 1 หรือ 2 หรือ 3 
หนวยกิต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแตละคณะกําหนด 
                           15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบดวยอักษรยอของสาขาวิชา เลขประจํา
กระบวนวิชาจํานวนหนวยกิต ช่ือเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐาน
ของนักศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได 
3การกําหนดใหตองเรียนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมากอน ใหเปนอํานาจของคณบดี 
                           15.7 อักษรยอของสาขาวิชาใหใชตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบดวยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
                                   15.8.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงช้ันของกระบวนวิชาดังนี้ 
3                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปท่ี 1 (Freshman course) 
3                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปท่ี 2 (Sophomore course) 
3                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปท่ี 3 (Junior course) 
3                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปท่ี 4 (Senior 
course) 
                                   15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) และเลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวใหมีความหมายเฉพาะก็ได เชน กระบวนวิชาท่ีตองเรียนสองภาค
ตอเนื่องกัน (Two-semester course) ใหลงทายดวยเลข “1” และเลข “2” สวนกระบวนวิชาท่ีไมสอน
ตอเนื่องกัน ใหลงทายดวย 3,4,5,..... เปนตน  15.8.3 โดยปกติจะไมเขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเปน
เลขเรียงกัน เชน 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทําใหไมสะดวกแกการ
เพิ่มเติมกระบวนวิชาใหมๆ ในภายหนาดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ใหเวนเปนชวงๆ เพื่อจะ
ไดใชเลขท่ีวางเปนเลขประจํากระบวนวิชาท่ีเพิ่มข้ึนใหม 
                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหคงพิมพกระบวนวิชานั้นไวใน
หลักสูตรเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปการศึกษา แตใหบอกไวในวงเล็บวา ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้ 
ตั้งแตเม่ือไร 
                           15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม ใหกําหนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม
ท่ียังไมเคยนํามาใช ถามีความจําเปนอาจกําหนดใหใชเลขเกาท่ีไดเลิกใชมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
การศึกษาก็ได และใหบอกไวในวงเล็บวา เปดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 
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                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลักษณะเทียบเทากัน ตองบงไวในแตละกระบวนวิชาดวย 
เพราะกระบวนวิชาดังกลาวจะนับ เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเทานั้น 
                           15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาใหกําหนดดังนี้ 
                                15.12.1   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมไมเกิน 35 หนวยกิต เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 

1 (Freshman) 
                                        15.12.2   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมระหวาง 36-70 หนวยกิต เปน

นักศึกษา ช้ันปท่ี 2 (Sophomore) 
                                        15.12.3   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมระหวาง 71-105 หนวยกิต เปน

นักศึกษา   ช้ันปท่ี 3 (Junior) 
 15.12.4   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมเกิน 105 หนวยกิต เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4    

(Senior) 
3                ขอ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                           16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
ไวไมนอยกวา 1 คร้ัง  การวัดผลอาจทําในระหวางภาคการศึกษาก็ได เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมี
การสอบไลในแตละกระบวนวิชา แตบางกระบวนวิชาอาจไมมีสอบไลตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบไวในประกาศกระบวนวิชาท่ีเปดสอนเม่ือไดประเมินผลกระบวนวิชาใดเปน
คร้ังสุดทาย แลวถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง 
                           16.2 กรณีท่ีไมผานการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบ
ซอมหนึ่งคร้ัง ตอภาคเรียนปกติโดยผูมีคุณสมบัติคือเปนนักศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูรอน   
การใชสิทธิใหเปนไปตาม เงื่อนไขดังนี้ 
                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินักศึกษาท่ีจะใชสิทธิสอบ
ซอมตองดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซอมในภาค 2 ของปการศึกษาเดียวกันนั้น   สวนกระบวนวิชาท่ี
สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูรอน นักศึกษาท่ีจะใชสิทธ์ิ สอบซอมตองดําเนินการ
ลงทะเบียนและสอบซอมในภาค 1 ของปการศึกษา ถัดไปเทานั้น เม่ือนักศึกษาไดใชสิทธิสอบซอมไปแลว
ถือวาสิทธิในการสอบซอมสิ้นสุดลง 
                                16.2.2 การลงทะเบียนสอบซอมดําเนินการตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด     
และตองไมลงทะเบียน สอบซอมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซ้ําซอนในวันเวลาเดียวกัน เวนแตไดแจงขอจบ
การศึกษาของภาคนั้น 
                                16.2.3 การวัดผลสอบซอมนั้นผลการสอบไดใหรายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบ
ละนักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซอมไวแลว มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 
                           16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแตละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช
ระบบการใหอักษรระดับคะแนน (Letter grade) 
                           16.4 อักษรระดับคะแนน ไดแก G, P และ F ซึ่งกําหนดข้ึนไปเปนลําดับแสดง
คุณภาพการเรียน ของนักศึกษาในแตละกระบวนวิชา เรียงลําดับตั้งแตคุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพ
ต่ําสุด (F) ดังนี้ 
3                                   อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแตมระดับคะแนน = 4 
3                                   อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได, มีแตมระดับคะแนน = 2.25 
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3                                   อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไมมีแตมระดับคะแนน 
                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน G และ P เทานั้น จึงจะนับ
หนวยกิตของกระบวน วิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม 
                           16.6 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ังให
นับเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงคร้ังเดียว โดยใหนับหนวยกิตท่ีมีคาระดับคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวน
วิชานั้นมีคาระดับคะแนนท่ีเทากัน ใหนับคาระดับคะแนนคร้ังสุดทายเปนหนวยกิตสะสม 
                           16.7 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุวาเปนกระบวนวิชา
ท่ีเทียบเทากัน แมจะไมมีการเปลี่ยน หลักสูตรใหมก็ตาม ใหนับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเทานั้น
เปนหนวยกิตเพื่อใหครบหลักสูตร 
                           16.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและไมไดแจงเหตุผลลวงหนาไวเปนลายลักษณ
อักษรกอนการสอบไลในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูนั้นจะไดอักษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 
                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิชาท่ีนักศึกษา สอบไดตลอดหลักสูตรเทานั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ่งยัง
ศึกษาไมครบหลักสูตรจะแสดงผลสอบ ไดและสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยูในระหวางการศึกษา 
                           16.10 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) 
(G.P.A.) ใหคํานวณดังนี้ 

 

                                      G คือ จํานวนหนวยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบไดอักษรระดับคะแนน G 
                                      P คือ จํานวนหนวยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบไดอักษรระดับคะแนน P 
3                                      ใหมหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ย สะสมไว 
3                ขอ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 
                           17.1 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนไปแลวจะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอก
เปลี่ยนแปลงใดๆ อีกไมได ยกเวนในกรณีท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ใหขอ คาหนวยกิตคืนหรือขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
อ่ืนแทน ซึ่งอาจตองเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถาหนวยกิต ไมเทากัน 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซ้ําไว เพราะยังไมรูผลการสอบ
ของภาคกอน และเพิ่งรูผลวาสอบไดจะบอกเลิกไดตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน
ดวย 
                           17.3 นักศึกษาผูใดขาดสอบ หรือไมสงงานท่ีอาจารยผูสอนกําหนดในกระบวนวิชา
ใดท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวแลว นักศึกษาผูนั้นจะไดอักษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 
                           17.4 นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตรและแจงจบในภาคใดแลวจะไมสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในภาคถัด ไปได เวนแตยังไมทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลักสูตรนั้น ท้ังนี้เม่ือสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ในภาคใดแลวใหถือวาการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปนั้นเปน
โมฆะ และใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้น สวนคา ธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคา
บํารุงมหาวิทยาลัยใหเปนไป ตามขอ19 
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3                ขอ 18. การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
                           18.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ใหดําเนินการขอยาย
โดยยื่นคําขอตามแบบ พิมพของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑวิธีการและสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
                           18.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ตองเคยลงทะเบียน
เรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 
                           18.3 การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะตองยื่นคําขอยายกอนเรียนจบครบ
หลักสูตร 
3                ขอ 19. การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุง
มหาวิทยาลัยคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม
คืนใหแกนักศึกษา เวนแต 
                           19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นไวมีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน 
                           19.2 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซ้ําไว เพราะยังไมรูผลการ
สอบของภาคกอน ตอมารูผลสอบได นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น
เปนรายหนวยกิตเต็มจํานวนได 
                           19.3 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซ้ําไว เพราะยังไมรูผลการ
สอบของภาคกอน ตอมารูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชานั้นเปนราย หนวยกิตเต็มจํานวน คาบริการลงทะเบียน ไมตรงตามวันท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดและคาบํารุงมหาวิทยาลัยไดการขอ คืนเงินตามขอ 19.1, 19.2 หรือ ขอ 19.3 แลวแตกรณี ตอง
ดําเนินการภายในภาคการศึกษาท่ีไดชําระเงินนั้นไว 
3                ขอ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 
                           20.1 นักศึกษาจะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในแตละ สาขาวิชา มีหนวยกิต สะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต จึงจะไดรับการเสนอช่ือให
ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ในการขอรับปริญญานี้นักศึกษาจะตองยื่นคําขอรับปริญญาตามวิธีการ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท่ีสํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทายท่ีจบ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อ่ืนตาม 
3ขอ 8 และผูท่ีไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเขา
เปนนักศึกษาตามขอ 10 ตองศึกษาใหไดหนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามท่ีระบุไวใน ขอ 
8.4 หรือตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด จึงจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขอรับ
ปริญญาตรี 
                           20.2 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ใหคณะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีเรียนจบ
หลักสูตร และมีความประพฤติ  ิดีสมควรไดรับปริญญาตรี เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                           20.3 นักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตรช้ันปริญญาตรีภายในกําหนดเวลาตามหลักสูตร
และมีความประพฤติดี และมีหนวยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอักษรระดับคะแนน G ตามจํานวน
ท่ีกําหนดไว จะไดรับการเสนอช่ือ ใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ดังนี้ 
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                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีหนวยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาท่ีสอบไดอักษร ระดับคะแนน G จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตสะสม
ท้ังหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองตองมีหนวยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาท่ีสอบไดอักษร ระดับคะแนน G จํานวนไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตสะสม
ท้ังหมด แตไมถึงสามในสี่ ท้ังนี้ ตองไมเคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบไดกระบวนวิชานั้น
มากกวาหนึ่งคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดกระบวน วิชาตามหลักสูตรใหมท่ีใชแทนกระบวนวิชา
ตามหลักสูตรเกาซึ่งเคยสอบไดแลว สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 14 จะ
ไมไดรับการเสนอช่ือใหไดรับ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน สําหรับผูสมัครท่ีมีหนวยกิตสะสม เพราะเคย
สมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชามากอนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาเปน 
รายกระบวนวิชาโดยไมไดรับปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวา
ดวยการศึกษา เปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 8 วรรค 2 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับรองและรับเขาเปน นักศึกษาตอเนื่อง ตามขอ 5 ตองศึกษาใหไดหนวยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยเปนจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไว ในหลัก 
3สูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ 20 โดยอนุโลม 
                           20.4 นักศึกษาผูใดมีหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย จะตองชําระหนี้สินใหหมด
สิ้นเสียกอน จึงจะไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญา 
3                ขอ 21. การอนุมัติใหปริญญา 
                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหปริญญาปการศึกษาละ 3 
คร้ัง คือ เม่ือสิ้นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูรอน 
                           21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาปละหนึ่งคร้ัง ซึ่งจะประกาศให
ทราบเปนคราวๆ ไป 
                           21.3 ใหชําระคาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญากอนวันพิธีประสาทปริญญา 1 
เดือน มิฉะนั้น จะไมไดรับอนุญาตใหเขาพิธีประสาทปริญญา 
3                ขอ 22. การใหอนุปริญญานักศึกษาอาจยื่นคํารองขอรับอนุปริญญาได เม่ือไดเรียนครบ
หลักสูตรและเงื่อนไขวาดวยอนุปริญญาท่ีกําหนดไวในแตละสาขาวิชา โดยตองมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 
108 หนวยกิต 
3                ขอ 23. การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี 
                           23.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเปนเหรียญทอง ซึ่งมีรูปรางลักษณะและ
ขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           23.2 มหาวิทยาลัยจะใหเหรียญรางวัลเรียนดีแกนักศึกษาท่ีไดรับปริญญาตรี ซึ่งได
หนวยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไมนอยกวารอยละ 90 ของหนวยกิตสะสมท้ังหมด 
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3                ขอ 24. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งและ
ปฏิบัติการตามท่ีเห็นสมควร 
 

3                                                      ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบ ไชยสาสน)  
3                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2552 

   
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี     (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2552” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอความใน 3.2 ของขอ 3 และขอ 6 และความใน 13.4 ของขอ 13และ ขอ 14 และความ
ใน 20.1 ของขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และใหใช
ความดังตอไปนี้แทน 
  “3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548” 
  “ขอ 6 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
   ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   6.1 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 
   6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   6.3 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย 
   6.4 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 
  “13.4 การลงทะเบียนเรียนใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22    หนวยกิต  
ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
  ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในวรรคแรก คณบดีหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 12 
หนวยกิต ในภาคฤดูรอน   
  สําหรับผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาใหใหลงทะเบียนไดไมเกิน 30 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และ
ไมเกิน 18 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน   การอนุมัติใหลงนามอนุมัติในแบบคํารองหรือเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 
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  “ขอ 14 ระยะเวลาศึกษา 
  ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี กําหนดไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ป ไมเกิน 10 
ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 5 ป และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 6 ป 
  การนับระยะเวลา 8 ปการศึกษา 10 ปการศึกษา และ 12 ปการศึกษา ไดคํานวณเปนภาค
การศึกษา  โดยถือวา 1 ปการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูรอนตอเนื่องจากภาคการศึกษาสุดทาย
ของปการศึกษานั้นๆ ก็ใหนับรวมดวย 
  ผูใดเปนนักศึกษาครบ 8 ปการศึกษา 10 ปการศึกษา และ 12 ปการศึกษาแลว แตผลของ
การศึกษายังไมเพียงพอท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี  สถานภาพนักศึกษาของผูนั้นเปนอันสิ้นสุดลง แต
อาจสมัครกลับเขาเปนนักศึกษาใหมในคณะใดก็ได 
  มหาวิทยาลัยอาจเทียบหนวยกิตสะสมใหแกนักศึกษาท่ีสมัครกลับเขาเปนนักศึกษาใหมตามวรรค
สามได  ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษาเห็นสมควร  โดยผูสมัครจะตองชําระคาเทียบโอนหนวยกิ
ตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมเปนการใหนักศึกษาใชสิทธิ์ซํ้าซอนกับการเทียบวิชาและรับโอนหนวยกิตตาม
ขอ 10 วรรคสอง” 
  “20.1 นักศึกษาจะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
แตละสาขาวิชา  มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิตจึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดปริญญาตรีในสาขาวิชา
นั้นๆ ได  สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป  จะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบ
ตามหลักสูตร  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแตละสาขาวิชา  มีจํานวนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ของ
หลักสูตร 4 ป  ไมนอยกวา 150 หนวยกิตของหลักสูตร 5 ป และไมนอยกวา 180   หนวยกิต ของหลักสูตร 6 ป 
จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ไดเชนกัน 
  สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ 8 และผูท่ีไดรับปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเขาเปนนักศึกษาตามขอ 10 ตองศึกษาใหไดหนวยกิต
สะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนดจึงจะไดรับการ
เสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาตรี 
  การขอรับปริญญา นักศึกษาตองยื่นขอสําเร็จการศึกษาครบหลักสูตรท่ีคณะท่ีสังกัดและมายื่น
ขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาค
เรียนสุดทายท่ีสําเร็จการศึกษา” 
  
  ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
  
     ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
  
 
     ลงนาม  
 

                                                        (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

3                                                            นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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หลักสูตรวิชาโทภาษาสเปน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
---------------------------- 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาโทภาษาสเปน 
A Minor Program in Spanish 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 
3.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาษาสเปนเปนหนึ่งในจํานวนหาภาษาของสหประชาชาติ และเปนภาษาท่ีมีผูใชมากกวา 300 ลานคนท่ัว
โลก ท้ังในประเทศสเปนและเกือบทุกประเทศในลาตินอเมริกา รวมถึงบางรัฐในสหรัฐอเมริกา 

ประเทศตางๆเหลานี้ตางมีความสัมพันธทางการทูต การตางประเทศ การคา การทองเท่ียวและการ
แลกเปลี่ยนทางดานวัฒนธรรมกับประเทศไทย  ดังนั้นตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความตองการ
บุคลากรท่ีสามารถสื่อสารดวยภาษาสเปนไดอยางดี แตในปจจุบันการศึกษาภาษาสเปนยังอยูในวงจํากัดและยังไม
เพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงตระหนักถึงความสําคัญในการจัดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาและการขยายตัวของภาคธุรกิจท่ีตองการใชภาษาสเปน  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถและมี
ทักษะในการใชภาษาสเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนําความรูไปประกอบอาชีพและเพ่ือศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึนตอไป 

3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาสเปนในหมวดภาษาปจจุบัน 

ภาษาศาสตร วรรณคดี วัฒนธรรมและภาษาสเปนเชิงธุรกิจ 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน เพ่ือรับใชสังคมท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
3.2.3 เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมีพ้ืนฐานเพียงพอในการศึกษาหาความรูใน  ระดับสูงข้ึนไป 
3.2.4 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจาของภาษา 

4. กําหนดการเปดสอน 
    หลักสูตรมีกําหนดเปดสอนตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2555 
5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
    เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล 
     เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7. อาจารยผูสอน 

7.1 อาจารยสังกัดสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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7.2    อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีคณะมนุษยศาสตรเสนอให 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตงตั้ง 
 
8. จํานวนนักศึกษา 
     จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีดังนี้ 

นักศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

นักศึกษาท่ีคาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 25 30 

 
9. สถานท่ีเรียนและอุปกรณการสอน 
    ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร 
10. จํานวนหนังสือและตําราเรียน 
       ใชรวมกับหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปดสอนอยูแลว 
11. งบประมาณ 
       ใชงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
12. หลักสูตร 

12.1 จํานวนหนวยกิตรวม       24 หนวยกิต 
12.2 โครงสรางหลักสูตร 

วิชาโทบังคับ        15 หนวยกิต 
วิชาโทเลือก          9 หนวยกิต 

12.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา  
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  SPN หมายถึง กลุมวิชาภาษาสเปน 
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 

 รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  SPN หมายถึง กลุมวิชาภาษาสเปน ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักท่ี 1 แสดง ชั้นปของกระบวนวิชา 
 
เลขหลักท่ี 2 แสดง หมวดวิชา  
 เลข 0      (SPN 0000) หมายถึง หมวดพ้ืนฐานภาษาสเปน  
 เลข 1 และเลข 2  (SPN 0100, SPN 0200) หมายถึง หมวดทักษะภาษาสเปนท่ัวไป   

สําหรับวิชาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนและการแปล 
 เลข 3      (SPN 0300) หมายถึง หมวดวรรณคดีสเปน  
 เลข 4   (SPN 0400) หมายถึง หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกา 

เลข 5    (SPN 0500) หมายถึง หมวดอารยธรรมสเปน 
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เลข 6  (SPN 0600) หมายถึง หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน   
เลข 7      (SPN 0700) หมายถึง หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน  
เลข 9   (SPN 0900) หมายถึง หมวดภาษาศาสตรภาษาสเปน  

 
เลขหลักท่ี 3 แสดง กลุมวิชา  

XX1X หมายถึง การฟง 
XX2X หมายถึง การพูด  
XX3X หมายถึง การอาน 
XX4X หมายถึง การเขียน 
XX1X หมายถึง รอยแกว 
XX2X หมายถึง รอยกรอง 
XX3X หมายถึงละคร 

 และหลักท่ี 4 แสดงลําดับของกระบวนวิชา 
 
วิชาโทบังคับ 15 หนวยกิต 

  - นักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนภาษาสเปนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเรียน 5 กระบวนวิชาตอไปนี้                 
                                   หนวยกิต 

SPN 1001 (SN 101) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1          3 
SPN 1002 (SN 102) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2          3 
SPN 2001 (SN 201) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3          3 
SPN 2002 (SN 202) ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4          3 
SPN 2131 (SN 221)  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1        3 

 
- นักศึกษาท่ีไดเลือกเรียนภาษาสเปนปนวิชาศึกษาท่ัวไปแลว ใหเลือกเรียน 5 กระบวนวิชาจาก 

8 กระบวนวิชา ตอไปนี้ 
                หนวยกิต 
SPN 2131 (SN 221)    การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ1  3 
SPN 3001 (SN 301) ภาษาสเปนระดับกลาง 1    3 
SPN 3002 (SN 302) ภาษาสเปนระดับกลาง 2    3 
SPN 4001 (SN 401)  ภาษาสเปนระดับสูง 1    3 
SPN 4002 (SN 402) ภาษาสเปนระดับสูง 2    3 
SPN 3141 (SN 311) การเขียนภาษาสเปน 1    3 
SPN 2111 (SN 313) การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1  3 
SPN 2121 (SN 315) สนทนาภาษาสเปน 1    3 

 
 
 

   วิชาโทเลือ 9 หนวยกิต 
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ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาวิชาใด ๆ ก็ไดของสาขาวิชาภาษาสเปนท่ีไมใชวิชาโทบังคับ แต
ท้ังนี้เม่ือนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแลวตองประกอบดวยกระบวนวิชาในระดับ 3000-4999 จํานวนไม
นอยกวา 9 หนวยกิต 

 
13. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

13.1 ความแตกตางของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  24  หนวยกิต แบงเปน 
วิชาโทบังคับ  15 หนวยกิต 
1. นักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนภาษาสเปนเปนวิชาศึกษา

ท่ัวไป ใหเรียน 5 กระบวนวิชาตอไปนี้ 
SN 101  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1   
SN 102  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2   
SN 201  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3   
SN 202  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4 
SN 221  การอานเพ่ือความเขาใจ 1 
2. นักศึกษาท่ีไดเลือกเรียนภาษาสเปนเปนวิชาพ้ืนฐาน

ท่ัวไปแลว ใหเลือกเรียน 5 กระบวนวิชาจาก 8 
กระบวนวิชาตอไปนี้ 

SN 221  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 
SN 301  ภาษาสเปนระดับกลาง 1 
SN 302  ภาษาสเปนระดับกลาง 2 
SN 311  การเขียนภาษาสเปน 1 
SN 313  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 
SN 315  สนทนาภาษาสเปน 1 
SN 401  ภาษาสเปนระดับสูง 1 
SN 402  ภาษาสเปนระดับสูง 2 

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  24  หนวยกิต แบงเปน 
วิชาโทบังคับ  15 หนวยกิต 
1. นักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนภาษาสเปนเปนวิชาศึกษา

ท่ัวไป ใหเรียน 5 กระบวนวิชาตอไปนี้ 
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1   
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2   
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3   
SPN 2002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4 
SPN 2131  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 
2. นักศึกษาท่ีไดเลือกเรียนภาษาสเปนเปนวิชาพ้ืนฐาน

ท่ัวไปแลว ใหเลือกเรียน 5 กระบวนวิชาจาก 8 
กระบวนวิชาตอไปนี้ 

SPN 2131  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดับกลาง 1 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดับกลาง 2 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน 1 
SPN 2111  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ 1 
SPN  2121  สนทนาภาษาสเปน 1 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดับสูง 1 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดับสูง 2 

วิชาโทเลือก 9 หนวยกิต 
นักศึกษาวิชาโทภาษาสเปนสามารถเลือกเรียนกระบวน
วิชาตาง ๆ จากหมวดวิชาท้ัง 5 หมวดของหลักสูตร โดย
จะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ท้ังนี้เม่ือรวมกับวิชาโทบังคับ
แลว จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 300 – 499 ไมนอย
กวา 9 หนวยกิต 

วิชาโทเลือก 9 หนวยกิต 
นักศึกษาวิชาโทภาษาสเปนสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาตาง ๆ จากหมวดวิชาท้ัง 5 หมวดของ
หลักสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลาย
หมวดรวมกันก็ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต ท้ังนี้เม่ือ
รวมกับวิชาโทบังคับแลว จะตองเปนกระบวนวิชา
ระดับ 3000 – 4999 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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ความแตกตางของกระบวนวิชาในหมวดตางๆ ของภาษาสเปน 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 
หมวดภาษาสเปนปจจุบัน 
SN 101  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 
SN 102  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2 
SN 201  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3 
SN 202  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  4  
SN 221  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SN 222  การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2 
SN 301  ภาษาสเปนระดับกลาง  1 
SN 302  ภาษาสเปนระดับกลาง  2 
SN 311  การเขียนภาษาสเปน  1 
SN 312  การเขียนภาษาสเปน  2                                      
SN 313  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SN 314  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2     

    SN 315  สนทนาภาษาสเปน  1 
SN 316  สนทนาภาษาสเปน  2 
SN 401  ภาษาสเปนระดับสูง  1 
SN 402  ภาษาสเปนระดับสูง  2 
SN 411  การแปลสเปน – ไทย  1 
SN 412  การแปลสเปน – ไทย  2 
SN 413  การแปลไทย – สเปน  1 
SN 414  การแปลไทย – สเปน  2 
SN 415  สนทนาภาษาสเปน 3 

หมวดภาษาสเปนปจจุบัน 
SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 
SPN 1002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  2 
SPN 2001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  3 
SPN 2002  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน  4  
SPN 2131 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SPN 2132 การอานภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดบักลาง  1 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดบักลาง 2 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน  1 
SPN 3142  การเขียนภาษาสเปน  2 
SPN 2111  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  1 
SPN 2112  การฟงภาษาสเปนเพ่ือความเขาใจ  2     

    SPN 2121  สนทนาภาษาสเปน  1 
SPN 2122  สนทนาภาษาสเปน  2 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดบัสูง 1 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดบัสูง 2 
SPN 4201  การแปลสเปน – ไทย  1 
SPN 4202  การแปลสเปน – ไทย  2 
**SPN 4203  การแปลไทย – สเปน   

- 
SPN 3121  สนทนาภาษาสเปน 3 

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน 
วรรณคดีสเปน 
SN 230  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีสเปน 
SN 334  รอยแกวสเปน    
SN 335  รอยกรองสเปน  
SN 336  บทละครสเปนสมยักลางถึงปจจุบัน 
SN 337  บทละครสเปนยุคทอง     
SN 338  มหากาพยและกวีนิพนธสเปนประเภท    
           แสดงอารมณสมัยกลาง  
SN 339  นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก 
SN 432  งานประพันธเรื่องดอน กิโฆเต 
SN 433  นักเขียนสเปนกลุม 1898 
SN 434  นักเขียนสเปนกลุม 1927 
SN 436  งานประพันธเรื่อง ลา เซเลสตินา 
SN 437  การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน 
SN 438  วรรณคดสีเปนศตวรรษท่ี 20  
SN 439  การแบงประเภทวรรณคดีในประเทศสเปน 
 

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน 
วรรณคดีสเปน 
SPN 3301   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดสีเปน 
SPN 3311   รอยแกวสเปน    
SPN 3321   รอยกรองสเปน  
- 
SPN 4331   บทละครสเปนยุคทอง     
-  
 
SPN 4311   นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก 
SPN 4312   งานประพันธเรื่องดอนกิโฆเต 

- 
- 
- 
SPN 4314   การวิเคราะหวรรณกรรมภาษาสเปน 
SPN 4313   วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20  

  - 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SN 343  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SN 344  รอยแกวลาตินอเมริกัน 
SN 345  รอยกรองลาตินอเมริกัน 
SN 346  บทละครลาตินอเมริกัน 
SN 441  วรรณคดลีาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20 
SN 444  วรรณคดีเม็กซิกัน 

วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SPN 3401  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดลีาตินอเมริกัน 
- 
- 
- 
SPN 4401  วรรณคดีลาตินอเมรกัินศตวรรษท่ี 20 
- 

หมวดอารยธรรม  
อารยธรรมสเปน 
SN 351  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1 
SN 352  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  2 
SN 453  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน 
SN 459  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะของประเทศสเปน 

 
อารยธรรมลาตินอเมริกัน  
SN 353   บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน1 
SN 354  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน  2  

SN 355  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน   
SN 455  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตินอเมริกาปจจุบัน  
SN 456  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะลาตินอเมริกัน   
SN 457  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน   
SN 458  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศเม็กซิโก 

หมวดอารยธรรม 
อารยธรรมสเปน 
SPN 3501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  1 
SPN 3502  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมสเปน  2 
SPN 4501  บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับประเทศสเปนปจจุบัน 
SPN 4502  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน 

 
อารยธรรมลาตินอเมริกัน  
SPN 3601  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน  1 
SPN 3602  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2 
SPN 3603   บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับอารยธรรมเม็กซิกัน   
SPN 4601   บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับลาตินอเมริกาปจจุบัน  
SPN 4602   บทอานภาษาสเปนเก่ียวกับศิลปะลาตินอเมริกัน 
SPN 4603  บทอานภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโกปจจุบัน   

- 
หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน 
SN 371  ภาษาสเปนธุรกิจ  1   
SN 372  ภาษาสเปนธุรกิจ  2  
SN 373  ภาษาสเปนสําหรับเลขานุการ  
SN 374  ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม 
SN 375  ภาษาสเปนเพ่ืองานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
SN 471  ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก  1   
SN472   ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก  2 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน 
SPN 3701  ภาษาสเปนธุรกิจ  1 
SPN 3702  ภาษาสเปนธุรกิจ  2 
- 
SPN 3782  ภาษาสเปนสําหรับบุคลากรดานการโรงแรม 
- 
SPN 4701  ภาษาสเปนสําหรับมคัคุเทศก  1 
SPN 4702  ภาษาสเปนสําหรับมคัคุเทศก  2 

 
หมวดภาษาศาสตร (Linguistics) 
LI 220  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาศาสตร   
LI 323  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน 
LI 324  วิทยาหนวยคําภาษาสเปน 
LI 325  วากยสัมพันธภาษาสเปน 
LI 420  อรรถศาสตรภาษาสเปน 
LI 425  ประวัติภาษาสเปน 

หมวดภาษาศาสตร 
SPN 2901   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาศาสตรภาษาสเปน 
SPN 3901   สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาสเปน 
SPN 3902  วิทยาหนวยคําภาษาสเปน 
SPN 3903   วากยสัมพันธภาษาสเปน 
SPN 4901   อรรถศาสตรภาษาสเปน 

- 
 

------------------------------- 
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