
 



 



 



 



 

 

 



 

สารบัญ 
                หน้า 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป           1 
1. ช่ือหลักสูตร          1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา         1 
3. วิชาเอก           1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร        1 
5. รูปแบบของหลักสตูร         1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร     2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา        2 
9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร         3 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน         4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   4 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับ   5 

พันธกิจของสถาบัน          
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย               5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                     7 
1. ปรัชญา ความส าคัญ ของหลักสูตร                       7 
2. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสตูร         7 
3. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร          7 
4. แผนพัฒนาปรับปรุง                    8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร               9 
1. ระบบการจัดการศึกษา                    9 
2. การด าเนินการหลักสตูร                    9 
3. หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน                            10 
- หลักสตูร                              10 
- อาจารย์ประจ าหลักสตูร                            38 
- อาจารยผ์ู้สอน                              39 
- อาจารย์พิเศษ                             40 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล                         41 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา                          41 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น                           41 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา                          46 

(Curriculum Mapping)  
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
                 หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา        46 
1. กฎ ระเบยีบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน      46 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา      46 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร        47 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์          47 
1. การพัฒนาคณาจารย ์         47 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์       47 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร         47 
1. การก ากับมาตรฐาน          47 
2. บัณฑิต           48 
3. นักศึกษา            48 
4. อาจารย ์            49 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน         49 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้         50 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน         51 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร       52 
1. การประเมิน ประสิทธิผลของการสอน        52 
2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม        52 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      52 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง       52 

ภาคผนวก             53 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา       54 
2. ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและ        62

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร       70 
4.  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร          72 
5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2560       81

     
  



    
 

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
คณะ/ภาควิชา   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร:  

รหัสหลักสูตร  25430071100038 
ภาษาไทย   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาสเปน 
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Spanish 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา:  
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาสเปน) 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Spanish) 
อักษรย่อ ภาษาไทย  ศศ.บ. (ภาษาสเปน) 
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (Spanish) 

3.  วิชาเอก  ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ   
5.3  ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาสเปน 
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5.4  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
   สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ   
   ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ : องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรสเปน 
(AECID) ได้มอบความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการส่งอาจารย์ชาวสเปนมาร่วมสอนปีละ 1 คน และให้
งบประมาณสั่งซื้อหนังสือและสื่อการสอนโดยตรงจากประเทศสเปนปีละ 500 ยูโร นอกจากน้ันยังช่วยด้านการขอทุนการศึกษา
ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่นักศกึษาที่เรียนวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาเอก 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ปริญญามากกว่า  1  สาขาวิชา 
   ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ................................   

หลักสตูรใช้บังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ปี การศึกษา ..................... 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
        ที่ประชุม ก.บ.มร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง) วาระที ่4.13 

ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
   ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง วาระที่ 4.22 ครั้งท่ี 4/2560  

เมื่อวันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  
วาระที่......4.7........ครั้งที่....11/2560.....เมื่อวันที่....22..พฤศจิกายน...2560.............................. 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

   สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมื่อวันท่ี  .........  เดือน  ...........  พ.ศ.  ............ 

   ส านักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
  เมื่อวันท่ี  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
คาดว่าจะไดร้ับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปกีารศึกษา พ.ศ. 2562 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครูสอนภาษาสเปนในระดับโรงเรียน 
8.2 ผู้สอนภาษาสเปนในสถาบันเอกชน 
8.3 ล่ามและนักแปล 
8.4 มัคคุเทศก์ 
8.5 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีใช้ภาษาสเปน 
8.6 เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานทูตประเทศท่ีใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาหลัก 
8.7 และอาชีพอ่ืนๆ ท่ีใช้ภาษาสเปน 
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

(นาย/นาง/
นางสาว) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

1. นางสาว 
สว่างวัน  
ไตรเจรญิ-
วิวัฒน์ 

ผศ. Ph.D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) 

Foreign 
Language 
(Spanish 
Literature) 
Spanish Latin 
American 
Literatures and 
Cultures 
ภาษาสเปน 

University of 
Alicante 
 
New York 
University in 
Madrid 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Spain 
 
 

Spain 
 
 
 

ไทย 

2554 
 
 

2532 
 
 
 

2529 

2. นายโอฬาร 
พฤติศรัณย-
นนท์ 

อาจารย ์ Postdoctoral 
Certificate 
 
 
Ph. D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Education 
 
 
 
Language and 
Literature 
Teaching 
Translation 
 
 
ภาษาสเปน 

National 
Autonomous 
University of 
Mexico 
University of 
Valladolid 
 
Complutense 
University of 
Madrid 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Mexico 
 
 
 

Spain 
 
 

Spain 
 
 

ไทย 
 

2550 
 
 
 

2545 
 
 

2537 
 
 

2535 
 

3. นางสาว 
รัฐพร 
อมตวนิช 

อาจารย ์ ศศ. ม. 
 
อ.บ. 

ยุโรปศึกษา 
 
 ภาษาสเปน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 

ไทย 

2541 
 

2540 

4. นางสาว 
ไพรริน สิมมา 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) 

Foreign 
Language 
(Spanish 
language and 
Linguistics) 
Foreign 
Language 
(Spanish  
language) 
ภาษาสเปน 

University of 
Salamanca 
 
University of 
Salamanca 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Spain 
 
 

Spain 
 
 

ไทย 

2556 
 
 

2549 
 
 

2545 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
(นาย/นาง/
นางสาว) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

5. Ms. Amaia 
Olmo LÓpez 

อาจารย ์ M.A. 
 
 
 
M.A. 

Spanish 
Language 
And Literature 
Teaching 
Hispanic 
Philology 

Madrid Open 
University 
 
 
Complutense 
University of 
Madrid 

Spain 
 
 
 

Spain 
 

2557 
 
 
 

2556 

 
หมายเหตุ ผู้มีรายนามล าดับที่ 5 ได้ศึกษาอยู่ท่ีประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นไม่ได้แยกออก 
จากกัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมช้ันปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่าจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคารที่ท าการคณะมนุษยศาสตรแ์ละอาคารเรยีนรวมอื่น ๆ ในบรเิวณมหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คือ มุ่งผลิต
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศในโลกยุคใหม่ สร้างบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้
บัณฑิตมีงานท า ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถน าความรู้ที่ได้รับออกไปปฏิบัติงานได้จริง สร้างทัศนคติและวินัยในการท างานที่ดี หลักสูตรจะเพิ่มเนื้อหาด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และการสื่อสาร เพื่อสร้างก าลังแรงงาน โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตัวในการท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ โดยในปัจจุบันทุก
ประเทศทั่วโลกมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์หลักกับการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการประกอบธุรกิจการค้า การ
ท่องเที่ยว หรือธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยภาษาต่างประเทศ ภาษาสเปนเป็นภาษาส าคัญที่มีบทบาทอย่างสูงทั้งในทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกาเหนือ กลางและใต้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่
และภาษาราชการกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพของอาเซียนเพื่อ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่น ในรูปของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องปรับแผนการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาสเปนให้สามารถน าไปใช้งานได้ 
และต่อยอดทางวิชาการได้ด้วย 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมของผู้คนทั้งซีกโลกตะวันตก

และตะวันออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ภาษาสเปนมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะเครื่องมือในการศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้คนภายในทวีปยุโรป ได้แก่การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะการรวมกลุ่ม การใช้ภาษา 
รวมทั้งวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตที่น ามาสู่ความเจริญทางด้านอารยธรรม ลักษณะของพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ภาษาและวรรณคดีเป็นหลักฐานและเป็นสื่อส าคัญที่ท าให้เห็นพัฒนาการดังกล่าว ดังนั้นจึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศและของโลก เพื่อเปิดโลกทัศน์และยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้สามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้โดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ  
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12.  ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสตูรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

 12.1  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกให้มีศักยภาพ 

และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการค้า การลงทุน ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งการรองรับนโยบายของประชาคมอาเซียนปีพ.ศ. 2558 โดยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ภาษาสเปนให้มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการกับงานใน
หน้าที่ รวมทั้งเข้าใจประโยชน์ของการใช้ภาษาและความเข้าใจวัฒนธรรม เพื่อเปิดตลาดเสรีทางการค้าในอนาคต โดยต้อง
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีผลท าให้

มหาวิทยาลัยต้องทบทวนหลักสูตรเดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณ์ดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก ปรัชญาและปณิธานในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนจ านวน
มาก มีความหลากหลายของหลักสูตร เพื่อผู้เรียนหลากหลายอาชีพที่อยู่ในวัย ฐานะ และสภาพทางสังคมต่างกัน การ
ด าเนินการของหลักสูตรและการเรียนการสอนมีลักษณะยืดหยุ่น มุ่งเน้นการกระจายโอกาสแก่คนทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพกอปรด้วยความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตส านึกในการพัฒนาและรับใช้สังคมทุกระดับช้ันต่อไป 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เช่น 
     13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้  
 - วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวชิา ดังนี้ 

   **RAM 1000 ความรู้คู่คณุธรรม (Knowledge and Morality)   3(3-0-9) 
 คณะนิติศาสตร์   
            **LAW 1004 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0-6) 
   (Introduction to Law) 
 คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น) 
 ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)     2(2-0-4) 
 **HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)   3(3-0-6) 
 **HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)   3(3-0-6) 
 **HIS 1201  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)  3(3-0-6) 
 LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า       2(2-0-4) 
        (Information and Technology for Searching) 
 MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ ์(Music Appreciation)    2(2-0-4) 
 PHI 1000  หลักการด ารงชีวิตในสงัคม (Principles for Living in a Society) 3(3-0-6) 
 PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)   3(3-0-6) 
 PHI 1003  ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)   3(3-0-6) 
 **SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น    3(3-0-6) 
                (Introduction to Sociology and Anthropology) 
    THA 1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
          (Structure of Thai and Its Usage) 

   THA 1002  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
           (Introduction to Thai Literature) 
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 คณะศึกษาศาสตร์   
   **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)    3(3-0-6) 

คณะวิทยาศาสตร์  
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)   3(3-0-6) 
BIO 1001  ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)   3(3-0-6) 
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)   3(3-0-6) 
PHY 1001 ฟิสิกสเ์บื้องต้น (Introduction to Physics)    3(3-0-6) 
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)    3(3-0-6) 
INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น (Introduction to Computer Systems)   3(3-0-6) 

                                          MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  (Basic Mathematics)   3(3-0-6) 
   **STA 1003  สถิตเิบื้องต้น (Introduction to Statistics)   3(3-0-6) 

คณะรัฐศาสตร์   
   POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป (Introduction to Political Science)  3(3-0-6) 

คณะเศรษฐศาสตร์   
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)   3(3-0-6) 

       13.2 รายวิชาท่ีสาขาวิชาภาษาสเปนเปิดสอนใหส้าขาวิชาอ่ืนเรียน ดังนี้  
**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

           (Spanish for Communication 1) 
**SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

           (Spanish for Communication 2) 
 

**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3   3(2-2-5) 
         (Spanish for Communication 3) 

**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4   3(2-2-5) 
         (Spanish for Communication 4) 

    13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1   ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเพื่อให้ได้เนื้อหา

ความรู้และทักษะภาษาสเปน ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาสเปนตามความต้องการของ
หลักสตูร 

13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันกับผูส้อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสตูรอื่น 

13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะเป็นระยะ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน เน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
 ภาษาสเปนเป็นหนึ่งในจ านวนห้าภาษาของสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ท้ังใน
ประเทศสเปนและเกือบทุกประเทศในลาตินอเมริกา รวมถึงมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ประเทศต่างๆ เหล่านี้ต่างมี
ความสัมพันธ์ทางการทูต การต่างประเทศ การค้า การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกับประเทศไทย  ดังนั้น
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความต้องการบุคลากรที่สามารถสื่ อสารด้วยภาษาสเปนได้อย่างดี แต่ในปัจจุบัน
การศึกษาภาษาสเปนยังอยู่ในวงจ ากัดและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาภาษาสเปนตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษา
สเปนและสามารถท างานในสภาพแวดลอ้มข้ามวัฒนธรรม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมอาเซียน 

1.3   เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นและมี

ข้อก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปนที่ใช้อยู่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  

1.4   วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.4.1 เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา 
1.4.2 เพื่อเตรียมนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในหมวดทักษะภาษาสเปน ภาษาสเปนเฉพาะดา้น วรรณคดี 

ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน 
1.4.3 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางวิชาการ เพื่อศึกษาภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได ้
1.4.4 เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาสเปนได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ สามารถออกไปประกอบ

อาชีพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนได ้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนด รวมทั้งให้เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ และกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 

-  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยในบรบิท
ของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และสอดคล้องกับหลักสตูรสากล 
-  ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมินหลักสตูร 
-  หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว 
- รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสตูร 
- รายงานผลการประเมินคณุภาพ
หลักสตูร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

-  ติดตามและส ารวจความต้องการของ
สังคมและตลาดงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับความรู ้ความสามารถและทักษะของ
บัณฑิต 

-  รายงานผลการประเมินความพงึ 
   พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน 
   ประกอบการ 
-  ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
   ความสามารถในการท างานของ 
   บัณฑิต โดยเฉลีย่ในระดับด ี
-  การประเมินผลหลักสูตรจาก 
   หน่วยงานภายในและ/หรือภายนอก 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 
การประเมินผลผู้เรยีนและ
ประสบการณ์ในการน าความรูไ้ปใช้
เพื่อให้บริการวิชาการแกส่ังคม 

-  สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายในและภายนอก 
-  วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการสอน   สื่อท่ีใช้
ในการเรียนการสอน และปรับปรุง
วิธีการประเมินผูเ้รียน 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
-  รายละเอยีดของรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงแผนการสอน สื่อท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน 
-  การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเ้รียน 

4. ปรับปรุงคุณภาพผูส้อนให้มีคณุสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

- สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการเพิม่พูน
ความรู้และประสบการณ์ โดยใหเ้ข้า
ศึกษาดูงาน ประชุมอบรมสมัมนาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
- สนับสนุนโดยหาแหล่งเงินอุดหนนุวิจัย 
สนับสนุนเครื่องมือวิจัยและการตพีิมพ์
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อนักวิชาการและ
สาธารณชน 

-  จ านวนอาจารย์ที่ไดเ้พิ่มพูนความรู ้
   และเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ 
-  จ านวนครั้งในการฝึกอบรมด้านการ
วิจัย 
-  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวชิาการ
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติในแต่ละป ี
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                     หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร     

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                                                       
     1.1.  ระบบ  

  ระบบทวิภาค   ระบบไตรภาค   ระบบจตรุภาค 

1.2.  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.3.  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  มี     ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดอืนพฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก 5) 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
      นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรไม่เพียงพอ  ขาดทักษะและความสามารถ
การใช้ภาษาต่างประเทศและไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา ประกอบกับการเรียนการสอนภาษาสเปน
ระดับมัธยมศึกษามีอยู่ในวงจ ากัด ท าให้ผู้สมัครเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาสเปนมาก่อน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษามีความรู้พื้นฐานทางภาษา กรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพื้นฐานให้จัดอบรมก่อนเริ่ม
ภาคการศึกษาแรก 

- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะน าการเรียนการสอน 
- มีระบบอาจารย์ให้ค าปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา 
- จัดสอนปรับพื้นฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ช้ันปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 40 45 50 55 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 35 40 45 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 35 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 25 30 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 25 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน  
  2.6.1  แสดงงบประมาณจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตัง้งบประมาณ 
รายการงบประมาณ จ านวนเงิน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน 2,882,160 3,055,090 3,238,395 3,432,700 3,638,670 
ค่าตอบแทน (1)    366,750    366,750    366,750    366,750    366,750 
ค่าใช้สอย (2)       8,775       8,775       8,775       8,775       8,775 
ค่าวัสดุ (3)       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000 
ค่าครุภณัฑ ์(4) - 30,000 30,000 30,000 30,000 
ยอดรวม 1+2+3+4   380,525 410,525 410,525 410,525 410,525 
รวมท้ังหมด 3,262,685 3,465,615 3,648,920 3,843,225 4,049,195 

 2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิตตลอดหลักสูตร 32,624.35 บาทต่อคน  

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
  แบบตลาดวิชา  มีชั้นเรียนหรอืศึกษาด้วยตนเอง 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก  (E-learning) 
  แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เนต็ 
  อื่นๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 และข้อ 9  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5) 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   139 หน่วยกิต  
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       40 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์     3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์     10 หน่วยกิต                                         
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        9 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษา     18 หน่วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ        90 หน่วยกิต 
     วิชาเอก      72 หน่วยกิต 

                    - วิชาเอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับเลือก  18 หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก    42 หน่วยกิต   
     วิชาโท      18 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                     9 หน่วยกิต  
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3.1.3 รายวิชา 
 1) ความหมายของรหัสประจ ากระบวนวิชา  
 รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี ้

SPN หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาสเปน 
   2) ความหมายของเลขประจ ากระบวนวิชา 

   -เลขรหสัวิชาตัวแรก (หลักพัน)  แสดง ช้ันปขีองกระบวนวิชา 
   -เลขรหสัวิชาตัวที่สอง (หลักร้อย) แสดง หมวดวิชา  
 เลข 0       (SPN 0000) หมายถึง หมวดพื้นฐานภาษาสเปน  
 เลข 1 และเลข 2   (SPN 0100, SPN 0200) หมายถงึ หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป   

ส าหรับวิชาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล 
 เลข 3      (SPN 0300) หมายถึง หมวดวรรณคดสีเปน  
 เลข 4   (SPN 0400) หมายถึง หมวดวรรณคดลีาตินอเมริกัน 

เลข 5    (SPN 0500) หมายถึง หมวดอารยธรรมสเปน 
เลข 6   (SPN 0600) หมายถึง หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน   
เลข 7       (SPN 0700) หมายถึง หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน  
เลข 9    (SPN 0900) หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ภาษาสเปน  

  -เลขรหสัวิชาตัวที่ 3 (หลักสิบ) แสดง กลุ่มวิชา  
XX1X หมายถึง การฟัง 
XX2X หมายถึง การพูด  
XX3X หมายถึง การอ่าน 
XX4X หมายถึง การเขยีน 
XX1X หมายถึง ร้อยแก้ว 
XX2X หมายถึง ร้อยกรอง 
XX3X หมายถึง ละคร 

   -เลขรหสัวิชาตัวที่ 4 (หลักหน่วย) แสดง ล าดบัของกระบวนวิชา 
  3) กระบวนวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      40 หน่วยกิต  
ประกอบด้วยวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตและกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนวิชาในข้อ ก) หรือ ข)  1  กระบวนวิชา 

ก) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)     หน่วยกิต 
INT 1005   ระบบคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น     3(3-0-6) 

               (Introduction to Comuputer Systems) 
MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 

     (Basic Mathematics) 
**STA 1003  สถิติเบื้องต้น       3(3-0-6) 

      (Introduction to Statistics) 
  หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้  

ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)     หน่วยกิต 
AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น      3(3-0-6) 

    (Introduction to Agriculture) 
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 เลือกเรียน 1 วิชา  
 2 หน่วยกิต 
 
 

BIO 1001   ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
     (Introduction to Biology) 

CMS 1003  เคมีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
     (Introduction to Chimistry) 

PHY 1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
     (Introduction to Physics) 

SCI 1003   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน        3(3-0-6) 
     (Basic Science) 

หรือ เลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)  10  หน่วยกิต      
                                                              หน่วยกิต 

ART 1003   ศิลปวิจักษณ์ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation)  
MSA 1003   ดนตรีวิจักษณ์ 2(2-0-4) 
 (Music Appreciation)  
**HIS 1001   อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
 
**HIS 1002 

(Western Civilization) 
อารยธรรมตะวันออก 
(Eastern Civlization) 

3(3-0-6) 

**HIS 1201  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 
(Foundations of  Thai Culture) 

3(3-0-6) 

PHI 1000 
 
PHI 1001 
 
PHI 1003   
 
LIS 1001 

หลักการด ารงชีวิตในสังคม 
(Principles for Living in a Society)  
วัฒนธรรมและศาสนา  
(Culture and Religion)      
ปรัชญาเบื้องต้น 
(Introduction to Philosophy) 
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 
(Information and Technology for Searching) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเรยีน       
 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

เลือกเรยีน       
 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 
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เลือกเรยีน       
 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่วยกิต    
         หน่วยกิต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวชิาภาษา 

 -ภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต            หน่วยกิต                      
 **SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
       (Spanish for Communication 1) 
 **SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
       (Spanish for Communication 2) 
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
      (Spanish for Communication 3) 
 **SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
       (Spanish for Communication 4) 
-ภาษาไทย  6 หน่วยกิต       หน่วยกิต                      

  THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
      (Structure of Thai and Its Usage) 

THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
      (Introduction to Thai Literature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป        
(General Economics) 

3(3-0-6) 

**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 
(Introduction to Law) 

3(3-0-6) 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป        
(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 

**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป        
(General Psycology) 

3(3-0-6) 

**RAM 1000 
 
**SOC 1003 

ความรู้คู่คุณธรรม   
(Knowledge and Morality)   
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น       
(Introduction to Sociology and Anthropology) 

3(3-0-9) 
 
3(3-0-6) 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ        90  หน่วยกิต 
  (1) วิชาเอก    72   หน่วยกิต 

     -วิชาเอกบังคับ              12  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้ 

     **SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5     3(2-2-5)  
               (Spanish for Communication 5) 
     **SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
              (Spanish for Communication 6) 
     **SPN 4011 (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7    3(2-2-5) 
              (Spanish for Communication 7) 
    **SPN 4012 (SPN 4002)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8    3(2-2-5)  
            (Spanish for Communication 8) 

-วิชาเอกบังคับเลือก  18  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีน 6 กระบวนวิชาจาก 9 กระบวนวิชาต่อไปนี ้ทั้งนี้ วิชาที่นักศึกษาไม่ได้เลือกเป็น  

“เอกบังคับเลือก” ให้เรียนเป็นวิชา “เอกเลือก” ได ้
หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป 

SPN 2111  
 

การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 
(Spanish Listening Comprehension 1) 

3(3-0-6) 
 

SPN 2121  
 

สนทนาภาษาสเปน 1 
(Spanish Conversation 1) 

3(3-0-6) 
 

SPN 2131  
 

การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 
(Spanish Reading Comprehension 1) 

3(3-0-6) 
 

SPN 3141  
 

การเขียนภาษาสเปน  1 
(Spanish Writing 1) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4201 
 

การแปลสเปน – ไทย 1 
(Translation: Spanish – Thai 1) 

3 (3-0-6) 
 

หมวดวรรณคดีสเปน   

SPN 3301  
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน 
(Introduction to Spanish Literature) 

3 (3-0-6) 
 

หมวดอารยธรรมสเปน   

SPN 3501 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1 
(Readings in Spanish Civilization 1) 

3 (3-0-6) 

หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน 

SPN 3601   
 
 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 
(Readings in Latin American Civilization 1) 

3 (3-0-6) 
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หมวดภาษาศาสตร์ภาษาสเปน 

SPN 2901  
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน   
(Introduction to Spanish Linguistics) 

3 (3-0-6) 

-วิชาเอกเลือก     42  หน่วยกิต 
นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนเลือกเรียนกระบวนวิชา SPN XXXX ต่างๆ ของหลักสูตร โดยเลือกจากหมวดเดยีวกัน

หรือหลายหมวดรวมกันกไ็ด้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป 

SPN 2112  
 

การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2 
(Spanish Listening Comprehension 2) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 2122  
 

สนทนาภาษาสเปน 2 
(Spanish Conversation 2) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 2132 
 

การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2  
(Spanish Reading Comprehension 2) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 3121  
 

สนทนาภาษาสเปน 3 
(Spanish Conversation 3) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 3142 
 

การเขียนภาษาสเปน 2 
(Spanish Writing 2) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4202  
 
SPN 4203  
 

การแปลสเปน-ไทย 2 
(Translation: Spanish – Thai 2) 
การแปลไทย-สเปน  
(Translation: Thai - Spanish) 

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

หมวดวรรณคดีสเปน 
SPN 4311  
 
SPN 4312  
 

 
นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก์  
(Spanish Picaresque Novel) 
งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต ้
(Don Quixote) 

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

SPN 4313  
 

วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20 
(20th Century Spanish Literature) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4314  
 

การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน 
(Analysis of Literary Texts in Spanish) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4331  
 

บทละครสเปนยุคทอง 
(Drama of the Golden Age) 

3 (3-0-6) 
 

หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกัน 

SPN 3401  
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน  
(Introduction to Latin American Literature) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4401  
 

วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20 
(20th Century Latin American Literature) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4402 วรรณกรรมฟิลิปปินส์ที่เขียนด้วยภาษาสเปน 
(Philippine Literary Works in Spanish) 

3 (3-0-6) 
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หมวดอารยธรรมสเปน 

SPN 3502  
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 2 
(Readings in Spanish Civilization 2) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4501  
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจบุัน 
(Readings in Spain Today) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศลิปะของประเทศสเปน 
(Readings in Spanish Arts) 

3 (3-0-6) 
    

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีเลือกวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาเอก สามารถเลือกเรียนวิชา WES 1001  
   *WES 1001    เป็นเลือกเสรีได้วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร                   3 (3-0-6) 
                                     (Western Culture for Communication) 
หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน 
SPN 3601  
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 
(Readings in Latin American Civilization 1) 

3 (3-0-6) 
 

**SPN 3602  
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2 
(Readings in Latin American Civilization 2) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4601 
 

บทอา่นภาษาสเปนเกี่ยวกับลาตินอเมริกาปัจจบุัน 
(Readings in Latin America Today) 

3 (3-0-6) 

SPN 4602  
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศลิปะลาตินอเมริกัน 
(Readings in Latin American Arts) 

3 (3-0-6) 
 

*SPN 4604 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก 
(Readings in Mexico) 

3 (3-0-6) 
 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน 
SPN 3701  
 

ภาษาสเปนธุรกิจ 1 
(Business Spanish 1) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 3702  
 

ภาษาสเปนธุรกิจ 2 
(Business Spanish 2) 

3 (3-0-6) 
 

**SPN 3783 
(SPN 3782) 

ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
(Spanish for Service Industry) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4701  
 

ภาษาสเปนส าหรับมัคคเุทศก์ 1 
(Spanish for Tour Guide 1) 

3 (3-0-6) 
 

SPN 4702   
 

ภาษาสเปนส าหรับมัคคเุทศก ์2 
(Spanish for Tour Guide 2) 

3 (3-0-6) 

หมวดภาษาศาสตร์ภาษาสเปน 
SPN 3901  
 

สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน 
(Spanish Phonietics and Phonology) 

3 (3-0-6) 
 

*SPN 3904 
 

วิทยาหน่วยค าและวากยสมัพันธ์ภาษาสเปน 
(Spanish Morphology and Syntax) 

3 (3-0-6) 
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เลือกเรยีน 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

เลือกเรยีน 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

 (2) วิชาโท 18 หน่วยกิต  
    ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ ากับวิชาเอก หรือเลือกเรียนวิชาโทใน

คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงตามกฎเกณฑด์ังนี ้
(1) ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
(2) ส าหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ  และกรณีที่กฎเกณฑ์

วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชา
ใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

(3) ส าหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชา
ใดก็ได้ในสาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

(4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 
        ส าหรับรายละเอียดอื่นๆ ในการเรยีนวิชาโทใดๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้ที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาที่
เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หากเรียนวิชาคู่ซ้ า คณะมนุษยศาสตร์
จะนับหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 
 

    3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก           

3(3-0-6) **HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก 
**HIS 1201    พื้นฐานวัฒนธรรมไทย          

  PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม 
3(3-0-6)   PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา 

PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น 
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4)   
**SPN 1011 (SPN1001)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
                                                                   รวม   17 หน่วยกิต 
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เลือกเรยีน 1 วิชา  
2 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ART 1003 ศิลปวิจักษณ ์   
2(2-0-4) 

MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ ์
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

3(3-0-6) 
**LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป 
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป 

**RAM 1000 
THA 1002 

ความรู้คู่คณุธรรม   
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-6) 

XXX9999. กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
**SPN 1012 (SPN1002)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
XXX9999 วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา 3(X-X-X) 
                                                                   รวม     20 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3     3(2-2-5) 
XXX9999 วิชาเอก 1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาเอก 1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาโท  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 

          รวม    15 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 
XXX9999   วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999   วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาโท  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 

          รวม    18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเรยีน  
1 วิชา 3 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

**SPN 3011(SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5       3(2-2-5) 
XXX9999   วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาโท  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 

          รวม 18 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6     3(2-2-5) 
XXX9999   วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาเอก 1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาโท  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 

          รวม 18 หน่วยกิต 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
**SPN 4011 (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7      3(2-2-5) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาเอก  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาโท  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 

          รวม 18 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

**SPN 4012 (SPN 4002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8       3(2-2-5) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาเอก 1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 
XXX9999    วิชาเอก 1 กระบวนวิชา       3(X-X-X) 
XXX9999 วิชาโท  1 กระบวนวิชา      3(X-X-X) 

          รวม   15 หน่วยกติ 
 

วิชาโทภาษาสเปน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  18  หน่วยกิต 

ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรอื่น /คณะอื่นเรียน  ประกอบด้วย 
วิชาโทแผน ก ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกอบไปด้วยวิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต 
- วิชาโทบงัคับ 12 หน่วยกิต 
ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้                  
**SPN 1011  (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1          
**SPN 1012  (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2        
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**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3  
**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4      
- วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ ากับวิชาโทบังคับ โดยเลือกจากหมวดเดียวกัน
หรือหลายหมวดรวมกันกไ็ด้ ให้ครบ 6 หน่วยกิต  

 

วิชาโทแผน ข ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรยีนภาษาสเปน (SPN 1011 – SPN 2012) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 
ประกอบไปด้วยวิชาวิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต  
- วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต 
ให้เรียน 2 กระบวนวิชาต่อไปนี ้ 
**SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5   
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6  
- วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปนทีไ่ม่ซ้ ากับวชิาโทบังคับ  โดยเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 12 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

1. ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

   AGR 1003   การเกษตรเบื้องตน้   3(3-0-6) 
                (Introduction to Agriculture) 
                (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความส าคญัในสังคมปัจจุบัน และศึกษา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบตัิและการจัดการเกษตร 
(Not open to science students) 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 
important and environment studies. 
 
 
 
 

วิชาโทแผน ค ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา (SPN 1011 และ SPN 1012) 
ประกอบด้วยวิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
- วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต 
ให้เรียน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้  
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3        
**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4      
- วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสตูรสาขาวิชาภาษาสเปนทีไ่ม่ซ้ ากับวชิาโทบังคับ  โดยเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 12 หน่วยกิต 
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   BIO 1001    ชีววิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
    (Introduction to Biology) 

       (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์) 
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต และชีววิทยาส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
(Not open to science students) 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology 
for everyday life. 

   CMS1003    เคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    (Introduction to Chemistry) 
        (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎใีนลักษณะทั่วไป  
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมไีปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 
various industrial applications. 

PHY 1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Physics) 

 (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลื่น ความร้อนในบรรยากาศ 
เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงาน
ปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in 
atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta, 
nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   
 

SCI 1003    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Science) 

(ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการด ารงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ 
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. 
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คณิตศาสตร์  
INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Systems) 

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ  
แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
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. 

MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Mathematics) 

(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ช่ัน ระบบจ านวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการแจงนับและ
ความน่าจะเป็น 
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting 
principle and probability. 

**STA 1003    สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Statistics) 
(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การเก็บข้อมูล  การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย  ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และ การถดถอย  และการประยุกต์ทาง
สังคมศาสตร์ 
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, probability sampling, 
estimation, hypothesis test, correlation, and regression, And applied for Social Sciences. 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
ART 1003  ศิลปวิจักษณ ์ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะส าคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแตล่ะ
แบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ 
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. 
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MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ ์ 2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 

ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจ
ในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจ าเป็นแก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษา
เปรียบเทียบดนตรีชนิดต่าง ๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย 
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. 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4) 
 (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและ
การค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่
สารสนเทศวิธีการค้นคว้า การท ารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ 
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. 

**HIS 1001   อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
 (Western Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณ
ถึงปัจจุบัน โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบง าของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อ
โลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา 
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) 
 (Eastern Civilization) 

ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความส าเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่ 
โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรม
ตะวันตกท่ีครอบง าโลกยุคใหม่ 
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. 
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 **HIS 1201   พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 
ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. Emphasis is placed 
on unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 

PHI 1000    หลักการด ารงชีวิตในสังคม  3(3-0-6)    
(Principles for Living in a Society) 
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย ์ การแสวงหาคุณคา่  และการเสรมิสรา้งคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิด และความจ าเป็น
ของจริยธรรมในสังคม 
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human life, the 
source  and necessity of morality in society. 

PHI 1001    วัฒนธรรมและศาสนา  3(3-0-6)   
(Culture  and  Religions) 
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดตีและ ปัจจุบนั
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน สาระส าคัญที่ควร
ศึกษาในศาสนาต่าง ๆ 
A study of cultures and religions: the meaning of  culture, western  culture, eastern culture, 
Especially  Thai culture from past to present,  as well as Thai customs. The study of  the 
fundamental   and essence of world  religions are included. 

PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา  ญาณวิทยา  อภิปรัชญา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ 
พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน 
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics and 
Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to 
modern times. 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
   **LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 

     (Introduction to Law) 
 (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ สิทธิและการใช้
สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การก าหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว  มรดก 
ทรัพย์ ทรัพย์สินและกระบวนการยุติธรรม 
A study of the nature of law; the classification of law; law enforcement; persons and capacity; 
rights and their exercise; period of personality; person determination; juristic persons’ 
capacity; family; succession; property; and judicial process. 
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POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ในเรื่องของรัฐ 
การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นส าคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ 
การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 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. 
 

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมทั้ง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การก าหนด
ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไรจากการผลิต ตลาด รายได้
ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการ
คลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
A study of basic and general knowledge of economic including both microeconomics and 
macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, elasticity of supply, equilibrium 
price, production theory, cost, revenue, profit, markets, national income, money sector and 
monetary policy, public finance and fiscal policy, international economics and economic 
developments. 
 

   **PSY 1001    จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Psychology) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางสรีระวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจ า อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพื่อน ามาประยุกต์  ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors, 
sensation, perception, human development, learning thinking, memory, emotion and 
motivation, intelligence, personality and  social behavior etc. to apply for daily life. 
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**RAM 1000 ความรู้คูคุ่ณธรรม 3(3-0-9) 
 (Knowledge and Morality)      

ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ
คุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การน าหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทย มี
ส านึกท่ีจะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย 
The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethics, the 
relationships between knowledge and morality, the fostering of individual virtues alongside 
the fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of the 
philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind leading to 
an awareness of the need to conserve natural resources, to protect the environment and 
sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being knowledgeable 
and socially good persons who will take responsibility for Thai society. 
 

**SOC 1003    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และปรากฏการณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทย        อัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม 
A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man, society, 
culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai culture, local 
identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-cultural change 
and the application of knowledge to development, business management, social policy and 
planning etc. 
 

กลุ่มวชิาภาษา 
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาสเปน 

**SPN 1011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
(SPN 1001) (Spanish for Communication 1) 

ศึกษาภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและประโยค 
ง่าย ๆ 
A study of the Spanish language for communication through practice in listening, speaking, 
reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of 
sentence patterns. 
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**SPN 1012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
(SPN 1002) (Spanish for Communication 2) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 1011 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 1 aiming to practice the listening, speaking, 
reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: 
SPN 1011) 

**SPN 2011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
(SPN 2001) (Spanish for Communication 3) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 1012 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 2  aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level  of communication in daily life. 
(Recommended preliminary course: SPN 1012) 

**SPN 2012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
(SPN 2002) (Spanish for Communication 4) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณต์่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 3  aiming to  further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level  of communication in a variety 
of situations. (Recommended preliminary course: SPN 2011) 

ภาษาไทย 
THA 1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบค าและระบบประโยค ตลอดจนการใช้
ราชาศัพท์และส านวนไทย เพื่อน าไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
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  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
 (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและ
ลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี 
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok   
period, including the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 
**SPN 3011 
 (SPN 3001) 

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5 3 (2-2-5) 
(Spanish for Communication 5) 
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 4, aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of ommunication in a variety 
of situations, with emphasis on sentence structure, grammar, vocabulary, idioms as well as 
Spanish-speaking countries’ cultural aspects. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 

 

**SPN 3012 
 (SPN 3002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
**SPN4011 
 (SPN4001) 
 

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6 3 (2-2-5) 
(Spanish for Communication 6) 
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณต์่างๆโดยเน้นลักษณะโครงสรา้งประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3011 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 5, aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a variety 
of situations, with emphasis on sentence structure, grammar, vocabulary, idioms as well as 
Spanish-speaking countries’ cultural aspects. (Recommended preliminary course: SPN 3011) 

 

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7 3 (2-2-5) 
(Spanish for Communication 7) 
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3012 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 7, aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a variety 
of situations, with emphasis on sentence structure, grammar, vocabulary, idioms as well as 
Spanish-speaking countries’ cultural aspects. (Recommended preliminary course: SPN 3012) 
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**SPN 4012 
(SPN 4002) 

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8 3 (2-2-5) 
(Spanish for Communication 8) 
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณต์่างๆ โดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 4011 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 7, aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a variety 
of situations, with emphasis on sentence structure, grammar, vocabulary, idioms as well as 
Spanish-speaking countries’ cultural aspects. (Recommended preliminary course: SPN 4011) 

หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป 
SPN 2111 
 

การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 3 (3-0-6) 
(Spanish Listening Comprehension 1) 
ฝึกฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจในระดับประโยค เน้นการจ าแนกเสียงของค า การลงเสยีงหนักเบา และ
ท านองเสียง โดยฝึกฟังข้อความสัน้ ๆ จากเจ้าของภาษา และท าแบบฝึกหัดหดัทดสอบความเข้าใจ (ควร
เรียนกระบวนวิชา SPN 1012 มาก่อน) 
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 1012) 
 

SPN 2112 การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2 3 (3-0-6)  
(Spanish Listening Comprehension 2) 
ฝึกฟังภาษาสเปนเพื่อจับใจความส าคัญของข้อความที่มีความยาวมากข้ึน เช่น การฟังข่าว การสัมภาษณ ์
การบรรยายทางวิชาการ จากเจ้าของภาษา และท าแบบทดสอบความเข้าใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN  
2111 มาก่อน) 
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 
 

สนทนาภาษาสเปน 1 3 (3-0-6) 
(Spanish Conversation 1) 
ฝึกสนทนาภาษาสเปนในหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นการออกเสยีง การใช้ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างประโยค
พื้นฐานได้ถูกต้อง (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
Conversation on various topics with emphasis on proper pronunciation, use of 
vocabulary, expressions and basic structures. (Recommended preliminary course: SPN 
2011) 
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SPN 2122 
 
 
 
 
 

สนทนาภาษาสเปน 2 3 (3-0-6) 
(Spanish Conversation 2) 
ฝึกสนทนาภาษาสเปนในหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นการสรุปใจความส าคญั การเสนอความคดิเห็นและการ
อภิปราย (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2121 มาก่อน) 
Practice in conversation on various topics emphasizing on summarization, opinion 
expression and discussion. (Recommended preliminary course: SPN 2121) 
 

SPN 2131 
 

การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 3 (3-0-6) 
(Spanish Reading Comprehension 1) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนท่ีคัดเลือกมา เพือ่ความเข้าใจเนื้อหา ใจความ ศัพท์ ส านวน และโครงสร้าง
ภาษา (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
A study of selected texts in order to understand their content, ideas, vocabulary, 
expressions and structures. (Recommended preliminary course: SPN 2011) 
 

SPN 2132 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPN 3121 
 

การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2 3 (3-0-6)  
(Spanish Reading Comprehension 2) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนท่ีคัดเลือกมา เพื่อความเข้าใจเนื้อหา ใจความ ศัพท์ ส านวน และโครงสร้าง
ภาษาในระดบัท่ีสูงขึ้น (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2131 มาก่อน) 
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) 
 

สนทนาภาษาสเปน 3  3 (3-0-6) 
(Spanish Conversation 3) 
ฝึกสนทนาภาษาสเปนในหัวข้อต่าง ๆ ในระดับที่สูงกว่าใน SPN 2122 โดยเน้นการสรุปใจความส าคัญ 
การเสนอความคิดเห็น และการอภิปราย (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2122 มาก่อน) 
Practice in conversation on various topics at a higher level than in SPN 2122, 
emphasizing on summarization, opinion expression and discussion. (Recommended 
preliminary course: SPN 2122) 
 

SPN 3141 
 

การเขียนภาษาสเปน 1 3 (3-0-6) 
(Spanish Writing 1) 
ศึกษาหลักการเขียนภาษาสเปน โดยฝึกการใช้ถ้อยค า ส านวน และไวยากรณ์ เพื่อสร้างประโยคและอนุ
เฉทต่าง ๆ (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
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 2011) 
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SPN 3142 
 

การเขียนภาษาสเปน 2 3 (3-0-6)  
(Spanish Writing 2) 
ศึกษาหลักการเขียนภาษาสเปน โดยฝึกการใช้ถ้อยค า ส านวน และไวยากรณ์ในระดับทีสู่งขึ้น  
เพื่อการเขียนเรียงความประเภทตา่งๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN  3141 มาก่อน)  
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 4201 
 

การแปลสเปน – ไทย 1 3 (3-0-6) 
(Translation: Spanish – Thai 1) 
ฝึกฝนวิธีการตีความหมายและการแปลเบื้องต้นโดยการเปรียบเทียบถ้อยค า ส านวน ระหว่างภาษาสเปน
และภาษาไทย (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
Practice in interpreting texts and basic translation; comparing idioms of Thai and 
Spanish. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

SPN 4202 
 

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

SPN 4203 
 

การแปลไทย – สเปน  3 (3-0-6) 
(Translation : Thai – Spanish) 
ฝึกฝนวิธีการตีความหมายและการแปลเบื้องต้น โดยเปรียบเทียบถ้อยค า ส านวนและโครงสรา้งทาง
ไวยากรณ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาสเปน เพื่อถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับเป็นภาษาสเปนได้ (ควร
เรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
 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 2012) 

หมวดวรรณคดีสเปน 
 SPN 3301 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน 3 (3-0-6) 
(Introduction to Spanish Literature) 
ศึกษาบทอ่านวรรณคดสีเปนที่ส าคญั ๆ ตั้งแตส่มัยกลางจนถึงศตวรรษท่ี 20 เพื่อให้รู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์บ้านเมือง สภาพสังคมกับแนวความคดิและลักษณะของวรรณกรรมในแตล่ะสมัย(ควร
เรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
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 2012) 
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SPN 4311 
 

นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก ์ 3 (3-0-6) 
(Spanish Picaresque Novel) 
ศึกษาต้นก าเนิดและลักษณะของนวนิยายแบบพิคาเรสก์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของนวนิยาย
สเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3301 มาก่อน) 
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 
 
 

งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต ้ 3 (3-0-6) 
(Don Quixote) 
ศึกษางานประพันธ์เรื่อง ดอน กิโฆเต้ (Don Quixote) ของมิเกล๎ เด เซร๎บันเตส (Miguel de 
Cervantes) ซึ่งเป็นวรรณกรรมชิน้เอกช้ินหนึ่งของโลก โดยเน้นศึกษาเนื้อเรื่อง แนวความคิด ภาษาและ
ลีลาการเขียน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3301 มาก่อน) 
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 
 

วรรณคดีสเปนศตวรรษท่ี 20 3 (3-0-6) 
(20th Century Spanish Literature) 
ศึกษาชีวิตและงานประพันธ์ของนักเขียนเด่นๆของศตวรรษที่ 20 โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์บ้านเมือง สภาพสังคม แนวความคิด และลีลาการเขียนของนักประพันธ์ (ควรเรียนกระบวน
วิชา SPN 3301 มาก่อน) 
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) 
 

SPN 4314 
 

การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
(Analysis of Literary Texts in Spanish) 
ศึกษาและวิเคราะห์บทอ่านวรรณกรรมสเปนที่เลือกสรรแล้ว ให้เข้าใจรูปแบบ  เนื้อหาความคดิและลลีา
การเขียน เน้นให้เกดิความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษาและวรรณคด ี(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3301 
มาก่อน) 
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) 
 

SPN 4331 
 

บทละครสเปนยุคทอง 3 (3-0-6) 
(Spanish Drama of the Golden Age) 
ศึกษาวิวัฒนาการของการละครสเปนยุคทองในศตวรรษที่ 16 และ  17 โดยศึกษางานวรรณกรรมที่ 
เด่น ๆ ของ โลเป เด เบก้า, ตริ์โซ เด โมลินา, กัลเดรอน เด ลา บารก์า เป็นต้น (ควรเรียนกระบวนวิชา 
SPN 3301 มาก่อน) 
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) 
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หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SPN 3401 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน 3 (3-0-6) 
(Introduction to Latin American Literature) 
ศึกษาบทอ่านวรรณคดลีาตินอเมรกิันท่ีส าคัญ ๆ ซึ่งเขียนเป็นภาษาสเปน โดยเริ่มจากสมยัอาณานคิมจนถึง
ปัจจุบัน (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of selected outstanding Latin American literary works written in Spanish from the 
colonial period to the present time. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

SPN 4401 
 

วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษท่ี 20 3 (3-0-6) 
(20th Century Latin American Literature) 
ศึกษาผลงานวรรณกรรมช้ินส าคัญของวรรณคดีลาตินอเมริกันในศตวรรษที่ 20 ในรูปแบบ    นวนิยาย
สมัยใหม่ บทความ บทละครร่วมสมัย บทกวีและวรรณกรรมแฟนตาซี โดยให้ความสนใจพิเศษกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดแีละความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3401 มาก่อน) 
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) 
 

SPN 4402  วรรณกรรมฟิลิปปินส์ที่เขียนด้วยภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
(Philippine Literary Works in Spanish) 
ศึกษาวรรณกรรมฟิลิปปินส์ทีเ่ขียนด้วยภาษาสเปนซึ่งคัดเลือกมาจากงานประพันธ์ท่ีส าคัญในสมัยต่าง ๆ โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร ์การเมือง วัฒนธรรมและวรรณกรรมเพื่อให้เข้าใจมรดกทาง
วัฒนธรรมแบบสเปนในประเทศฟิลิปปินส์ยิ่งข้ึน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3401 มาก่อน) 
This course focuses on a selection of the most significant Philippine literary works in 
Spanish from different periods, and aims to provide historical, political, cultural and literary 
backgrounds to better comprehend the Filipino-Hispanic cultural heritage. (Recommended 
preliminary course: SPN 3401) 
 

 
หมวดอารยธรรมสเปน  

SPN 3501 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1 3 (3-0-6) 
(Readings in Spanish Civilization 1) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสเปน ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ถึงปลายศตวรรษที่ 15 (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
A study of selected texts in Spanish concerning history, society and culture of Spain from 
the prehistoric period to the end of the 15th century. (Recommended preliminary course: 
SPN 2011) 
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SPN 3502 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 2 3 (3-0-6) 
(Readings in Spanish Civilization 2) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสเปน ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 
ถึงการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าฆวน คาร์โลส (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3501 มาก่อน) 
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 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจบุัน  3 (3-0-6) 
(Readings in Spain Today) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนท่ีเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน(ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of selected texts in Spanish concerning political, economic and social movements 
of Spain in the present. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

SPN 4502 
 
 
 
 
 

 
*WES 1001     
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศลิปะของประเทศสเปน 3 (3-0-6) 
(Readings in Spanish Arts) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะสเปนดา้น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี นาฏกรรม 
และภาพยนตร์ประเทศสเปน(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of selected texts in Spanish concerning Spanish arts: architecture, sculpture, 
paining, music, dance and cinema. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6)   
(Western Culture for Communication) 
ศึกษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมโลกที่หลากหลายใน
ศตวรรษที่ 21 
This course examines cultural identities of French, German, Spanish and Russian-speaking 
countries in order to help students develop effective intercultural communication and 
apply the acquired knowledge to the context of diversified global society of the 21st 
century. 

 
 หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน 
SPN 3601 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 3 (3-0-6) 
(Readings in Latin American Civilization 1) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาตั้งแตส่มัยก่อนการ
ค้นพบของคริสโตเฟอร์ โคลัมบสัจนถึงก่อนการต่อสู้เพื่อเอกราช (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
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 2011) 
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**SPN 3602 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2 3 (3-0-6) 
(Readings in Latin American Civilization 2) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมลาตินอเมริกันตั้งแต่สมัยการต่อสู้เพื่อ
เอกราชของประเทศต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 3601  มาก่อน) 
A study of selected texts in Spanish concerning history, society and culture of Latin 
American countries, from the revolution for independence to the present time. 
(Recommended preliminary course: SPN 3601) 
 

SPN 4601 
 

บทอา่นภาษาสเปนเกี่ยวกับลาตินอเมริกาปัจจบุัน 3 (3-0-6) 
(Readings in Latin America Today) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนท่ีเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของกลุม่ประเทศ
ลาตินอเมริกันปัจจุบัน (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of selected texts in Spanish concerning political, economic and social movements 
of Latin American countries in the present. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

SPN 4602 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศลิปะลาตินอเมริกัน 3 (3-0-6) 
(Readings in Latin American Arts) 
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะลาตินอเมริกันด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี 
นาฏกรรม และภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of selected texts in Spanish concerning Latin American arts: architecture, sculpture, 
paining, music, dance and cinema. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

*SPN 4604 
 

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก     3 (3-0-6) 
(Readings in Mexico) 
ศึกษาแนวโน้มหลักการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกระหว่างศตวรรษที่ 20 
โดยเน้นปัจจุบันเป็นส าคัญ โดยศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และการเมือง ประเด็นทางสังคม และเศรษฐกิจ 
ประเด็นด้านการศึกษา และวัฒนธรรมของเม็กซิโก (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of the main historical and cultural tendencies that took place in Mexico during the 
20thcentury, focusing mainly on the present in these following topics: history, politics, 
society, economy, as well as educational and cultural issues of Mexico. (Recommended 
preliminary course: SPN 2012) 
 

 
หมวดภาษาสเปนเฉพาะ  

SPN 3701 
 

ภาษาสเปนธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
(Business Spanish 1) 
ศึกษาค าศัพท์เทคนิค ส านวน ลลีาในการสื่อสารด้านธรุกิจภาษาสเปน เพื่อความเข้าใจในการอ่าน (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
A study of Spanish language in business: technical terms, expressions and styles for reading 
comprehension. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
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SPN 3702 ภาษาสเปนธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
(Business Spanish 2) 
ศึกษาค าศัพท์เทคนิค ส านวน ลลีาในการสื่อสารด้านธรุกิจภาษาสเปน ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อความเข้าใจใน
การอ่านและการน าไปใช้ (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 3701 มาก่อน) 
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 3783 
(SPN 3782) 
 

ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ                        3 (3-0-6) 
(Spanish for Service Industry) 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาสเปน รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
บริการ โดยเฉพาะงานโรงแรม ภัตตาคาร การให้บริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน ฯลฯ  (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
Study of Spanish vocabulary and expressions as well as practice of the communicative 
language skills relating to the service industry, in particular hotels, restaurants, ground and 
in-flight service, etc. (Recommended preliminary course: SPN 2012) 
 

SPN 4701 
 

ภาษาสเปนส าหรับมัคคเุทศก์ 1 3 (3-0-6) 
(Spanish for Tour Guides 1) 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาสเปนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากบทอ่านและเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของประเทศไทย โดยเน้นทักษะการฟัง พูดและอ่าน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2012 มาก่อน) 
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 2012) 
 
 
 
 

SPN 4702 
 

ภาษาสเปนส าหรับมัคคเุทศก์  2 3 (3-0-6) 
(Spanish for Tour Guides 2) 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาสเปนจากบทอ่านและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยว 
บุคคลส าคัญ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (ควร
เรียนกระบวนวิชา SPN 4701 มาก่อน) 
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) 
 

 
 
 
 
 

 



37 
 

หมวดภาษาศาสตร์ 
SPN 2901 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน 3 (3-0-6) 
(Introduction to Spanish Linguistics) 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตรส์เปนในเรื่องหน่วยเสียง หนว่ยค า โครงสร้างประโยคของภาษาสเปน
ปัจจุบัน (ควรเรยีนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน) 
A study of Spanish linguistics: phonemes, morphemes and structures of modern Spanish. 
(Recommended preliminary course: SPN 2011) 
 

SPN 3901 
 
 
 
 
 

*SPN 3904 
 

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

วิทยาหน่วยค าและวากยสมัพันธ์ภาษาสเปน                                           3(3-0-6)     
(Spanish Morphology and Syntax) 
ศึกษาองค์ประกอบและระบบของค าในภาษาสเปน รวมทั้งศึกษาหนา้ที่ของค า วลี และโครงสร้างประโยค 
ในภาษาสเปน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2901 มาก่อน) 
A Study of components and system of Spanish morphology, as well as the functions  
Of words, phrases and sentences structures of the Spanish language. (Recommended 
Preliminary course: SPN 2901) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 
 

3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

(นาย/นาง/
นางสาว) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

*1 นางสาว 
สว่างวัน  
ไตรเจรญิ-
วิวัฒน์ 

ผศ. Ph.D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Foreign 
Language 
(Spanish 
Literature) 
Spanish Latin 
American 
Literatures and 
Cultures 
ภาษาสเปน 

University of 
Alicante 
 
New York 
University in 
Madrid 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Spain 
 
 

Spain 
 
 
 

ไทย 

2554 
 
 

2532 
 
 
 

2529 
 

*2 นายโอฬาร 
พฤติศรัณย-
นนท์ 

อาจารย ์ Postdoctoral 
Certificate 
 
 
Ph. D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Education 
 
 
 
Language and 
Literature 
Teaching 
Translation 
 
 
ภาษาสเปน 

National 
Autonomous 
University of 
Mexico 
University of 
Valladolid 
 
Complutense 
University of 
Madrid 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Mexico 
 
 
 
 

Spain 
 

Spain 
 
 

ไทย 

2550 
 
 
 
 

2545 
 

2537 
 
 

2535 

*3 นางสาว 
รัฐพร 
อมตวนิช 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
 
อ.บ. 
 

ยุโรปศึกษา 
  
ภาษาสเปน 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 

   ไทย 

2541 
 

2540 

*4. นางสาว 
ไพรริน สิมมา 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Foreign 
Language 
(Spanish 
language and 
Linguistics) 
Foreign 
Language 
(Spanish 
language) 
ภาษาสเปน 

University of 
Salamanca 
 
University of 
Salamanca 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Spain 
 
 

Spain 
 
 

ไทย 

2556 
 
 

2549 
 
 

2545 

*5.  Ms. Amaia 
Olmo LÓpez 

อาจารย ์ M.A. 
 
 
 
M.A. 

Spanish 
Language and 
Literature 
Teaching 
Hispanic 
Philology 

 Madrid Open 
University 
 
 
Complutense 
University of 
Madrid 
 

Spain 
 
 
 

Spain 
 

2557 
 
 
 

2556 

     * อาจารย์ผู้รบัผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสตูร คือ รายชื่อเดียวกัน 



39 
 

หมายเหตุ ผู้มีรายนามล าดับที่ 5 ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทน้ันไม่ได้แยกออกจาก
กัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมช้ันปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

3.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

*1. นางสาว 
สว่างวัน  
ไตรเจรญิ-
วิวัฒน์ 

ผศ. Ph.D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Foreign Language 
(Spanish 
Literature) 
Spanish Latin 
American 
Literatures and 
Cultures 
ภาษาสเปน 

University of 
Alicante 
 
New York 
University in 
Madrid 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Spain 
 
 

Spain 
 
 
 

ไทย 

2554 
 
 

2532 
 
 
 

2529 

*2. นายโอฬาร 
พฤติศรัณย-
นนท์ 

อาจารย ์ Postdoctoral 
Certificate 
 
 
Ph. D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
 
อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Education 
 
 
 
Language and 
Literature 
Teaching 
Translation 
 
 
 
ภาษาสเปน 

National 
Autonomous 
University of 
Mexico 
University of 
Valladolid 
 
Complutense 
University of 
Madrid 
ประเทศสเปน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Mexico 
 
 
 

Spain 
 
 

Spain 
 
 
 

ไทย 
 

2550 
 
 
 

2545 
 
 

2537 
 
 
 

2535 
 

*3. นางสาว 
รัฐพร 
อมตวนิช 

อาจารย ์ ศศ. ม. 
 
อ.บ. 

ยุโรปศึกษา 
 
 ภาษาสเปน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 

ไทย 
 

2541 
 

2540 

*4. นางสาว 
ไพรริน สิมมา 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Foreign Language 
(Spanish language 
and Linguistics) 
Foreign Language 
(Spanish 
language) 
ภาษาสเปน 

University of 
Salamanca 
 
University of 
Salamanca 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

Spain 
 
 

Spain 
 
 

ไทย 

2556 
 
 

2549 
 
 

2545 
 

5. Ms. Cristina 
González 
Velasco 

อาจารย ์ Ph. D 
(Cum laude) 
 
M.A. 
 
 

Education 
(University 
Teacher Training) 
Psychology in 
Education 
 

Autonomous 
University of 
Madrid 
Complutense 
University of  
Madrid 
 

Spain 
 
 

Spain 
 

2559 
 
 

2537 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

6. Ms. 
EsterLicia 
López 
García 

อาจารย ์ M.A. 
 

Education 
 
 

University of 
Granada 

Spain 
 

2548 

*7. Ms. Amaia 
Olmo 
López 

อาจารย ์ M.A. 
 
 
 
 
M.A. 
 
 

Spanish 
Language and 
Literature 
Teaching 
 
Hispanic 
Philology 

Madrid Open 
University 
 
 
Complutense 
University of  
Madrid 

Spain 
 
 
 
 

Spain 
 

2557 
 
 
 
 

2556 

 
หมายเหตุ ผู้มีรายนามล าดับที่ 5-7 ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นไม่ได้แยกออก
จากกัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมช้ันปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่าจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 

3.4 อาจารย์พิเศษ 
ไม่ม ี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
ไม่ม ี

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่ม ี

 4.2 ช่วงเวลา  
 ไม่ม ี

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ไม่ม ี

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ไม่ม ี

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ไม่ม ี

5.3 ช่วงเวลา  
ไม่ม ี

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
ไม่ม ี
 

5.5 การเตรียมการ  
ไม่ม ี

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ไม่ม ี
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ/ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
มีความซื่อสตัย์ สจุริตและเสียสละ เป็น
พลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
วิชาชีพและต่อสังคม 

มกีารสอดแทรกเนื้อหาความรูเ้กี่ยวกับผลกระทบของการขาดคณุธรรมและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่มีต่อสังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสรมิ
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

2.ด้านทักษะความรู ้
มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม ในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสตูรต้องปพูื้นฐานความรู้ของศาสตร์และเช่ือมโยงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์และบรูณาการองค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานจริง 

3.ด้านทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง 
มีความสามารถในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและมีความรูท้ี่ทันสมัย 

การจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะตา่งๆ และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมูลในหอ้งสมุดและสื่อออนไลน์ เช่น e-learning, e-
book และเว็บไซต์อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาได้ท างานเป็น
รายบุคคลเพื่อแสดงวินัยและความรับผดิชอบต่อตนเอง  

4. ด้านบุคลิกภาพ 
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มมีารยาทสังคม 

มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสมัพันธ์ การท างานร่วมกับผู้อื่น การเข้า
สังคม การวางตัวที่เหมาะสมในสังคม ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ 
อีกทั้งจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  โดยจะแบ่งเป็นผลการเรียนรู้เป็นหมวด ดังน้ี 

-  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีการก าหนดหมดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน พร้อมท้ัง รูปแบบของแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ไว้  

  2.1 ผลการเรียนรู้  
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
   1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 
(2) มีจิตสาธารณะ 
  (3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
  (4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 

 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
   (1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอยา่ง ให้ความส าคัญในด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ และการมีวินัย 

  (2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบ 
      ค าถามหรือแสดงความคดิเหน็ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียน 

    (3) ปลูกฝังความรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
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                              1.3  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
   (1) สังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักศึกษา 
   (2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย  และตรงต่อเวลา 
       ของนักศึกษา  
   (3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 

 2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
     1.1  คุณลักษณะทีต่้องการพฒันา 

   (1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพืน้ฐาน และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ 
   (2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก 
   (3) การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ/์งานท่ีรับผดิชอบ 
   (4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 

   1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
    (1)  มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ 
    (2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา 
    (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   (1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค 
              (2) การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
      (3) ผลการประเมินจากนักศึกษา 
 2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

    1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
  (1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์บนหลักการของเหตผุล 
  (2) การคิดเชิงมโนทัศน์ 
  (3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

    1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
   (1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
    (2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในช้ันเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา 
      จนได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 
   1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 (1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน  
  (2) พิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคดิเห็นในห้องเรยีนหรือนอกห้องเรียน 
 2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

         (Interpersonal  Skills and Responsibility) 
    1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

          (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง 
          (2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มคีวามสามารถในการปรับตัว การควบคมุอารมณ์และความ 

     อดทน 
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก 
(4) ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
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    1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1) มีกิจกรรมเพื่อเปดิโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอื่น 
  (2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อื่น 
  (3) แนะน าการท างานกลุ่ม โดยก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน 
       อย่างชัดเจน 
  1.3  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
  (1) พิจารณาจากผลการท างานกลุม่ ท้ังรายบุคคล รายกลุม่ และการมีส่วนร่วม 
        ในช้ันเรียน 
 (2) พิจารณาจากการเสนอรายงานท่ีมีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม                  

2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) 

  1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
  (1) มีทักษะในการค านวณ 
  (2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อยา่งเหมาะสมกับสถานการณ ์

     (4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมลูข่าวสาร 
   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
    (1) ยกตัวอย่างและแนะน าการค านวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข 
    (2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
    ทางอินเทอร์เน็ต 
    (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี 
        รวมทั้งการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
    (1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการค านวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลู 
     (2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ 
     (3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน 
     (4) การน าเสนอรายงานหน้าหอ้งเรียน 
 2.1.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  (Ethics  and  Moral) 
      1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

          (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยส์ุจรติ 
          (2) มีวินัยและตรงต่อเวลา 
          (3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสงัคม 
          (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 

         (1) บรรยายให้นักศึกษาตระหนักถึงระเบียบวินัยและความซือ่สัตยส์ุจรติ 
              (2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เกีย่วข้อง 

         (3) ผู้สอนแสดงออกเป็นแบบอย่างท่ีดี ในเรื่องการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบการสอ 
         (4) กิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม 
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  1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
   (1) ประเมินจากสังเกตความประพฤติของนักศึกษาในช้ันเรียน 
   (2) ประเมินจากเรื่องการตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบต่อการเรียน 
   (3) ประเมินผลจรรยาบรรณทางวิชาการในงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคล 

2.1.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (Knowledge) 
         1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

     (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาสเปน 
     (2) ศึกษาและเข้าใจความรู้ในสาขาวิชาภาษาสเปนและน าไปประยุกต์ใช้ 
     (3) สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาสเปนในการศึกษาหรือในการประกอบ 

  อาชีพ 
       (4) สามารถเช่ือมโยงความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน 

  เพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน  
             1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 

  (1) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้โอกาสผูเ้รียนได้คิดเป็น ท าเป็น 
  (2) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บรรยาย อภิปรายกลุม่ การท างาน 
       กลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
  (3) วิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
  (4)  ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุต ิ

  1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
   (1) ประเมินผลความรู้นักศึกษา โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรยีน 

         (2) ประเมินผลความรู้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการร่วมกิจกรรม 
         (3) ประเมินผลความรู้นักศกึษาจากการทดสอบความรู้ สอบปลายภาค 
         (4) ประเมินผลจากงานฝึกปฏิบัติ หรือศึกษาค้นคว้างานท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยตนเอง 

2.1.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive  Skills) 
       1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 (2) สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
 (1) ให้นักศึกษาฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
 (2) ฝึกวิเคราะห์ปญัหาจากกรณีศกึษาและสรุปประเด็นปัญหาได้ 
 (3) เรียนรู้ทักษะการแกไ้ขปัญหา และการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในสาขาวิชาที่เรียน 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
   (1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ จากทักษะกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา  
   (2) ประเมินจากทักษะการน าเสนอ และผลงานการฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย  

2.1.2.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (Interpersonal  Skills  and  Responsibility) 

        1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
 (1) พัฒนาทักษะภาษาสเปนในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 (2) พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานเป็นกลุ่ม 
 (3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1)  ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผูเ้รียนด้วยกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  (2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
  (3) เน้นให้มีความรับผิดชอบในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
(1) ประเมินจากการสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในช้ันเรียน 
(2) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม และการมสี่วนร่วมในการท างาน 
(3) รู้จักการประเมินตนเองและเพือ่น 

2.1.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               
          (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

1.1 คุณลักษณะทีต่้องการพัฒนา 
  (1) สามารถใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

    (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมูล  
    (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

          1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1) จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาสเปนในการสือ่สาร 
  (2) มอบหมายให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมลู 
  (3) ให้น าเสนอรายงานรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

            1.3 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
(1) ประเมินผลจากทักษะในการสือ่สาร 
(2) ประเมินทักษะในการสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม 
(3) ประเมินผลจากการท ารายงานและน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)   
(ภาคผนวก 1)  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 5) 
 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร   
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้ 

2.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

2.1.2 ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ัน 
2.1.3 ด าเนินการทวนสอบ  
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1.5 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุงในปีต่อไป  
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี ้

2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม  
2.1.5.2 การสัมภาษณ์  
2.1.5.3 การสอบ 
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน  
2.1.5.5 การทวนความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเพื่อน ามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี ้

2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ได้แก่ การส ารวจจ านวนบณัฑิตทีไ่ด้งานท าในแต่ละรุ่น ระยะเวลา
การหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรูค้วามสามารถ คณุภาพและความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ   

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผูใ้ช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและความรับผิดชอบของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น 

2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ด้านอื่นของบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20 (ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก 5) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

การพัฒนาคณาจารย ์
  1 . การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกีย่วกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสตูร การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

1.2  จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลีย้งให้แก่อาจารย์ใหม่  แนะน าการเรยีนการสอน เทคนิคการสอนและวธิีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผูม้ีประสบการณ ์

 

  2 . การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

              2.1.1  ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล 
   การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
    2.1.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมสมัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน 

     2.1.3  สนับสนุนให้เข้าร่วมสมัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

            2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์ลาศกึษาต่อเพื่อเพ่ิมพูนคุณวุฒ ิ
  2.2.2  สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการท าวิจัย ผลิตผลงานทางวชิาการ 
  2.2.3  ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

     2.2.4  ส่งเสรมิให้อาจารยเ์พิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วมสัมมนา 
 อบรม ดูงานและประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
1.1 บริหารและพัฒนาอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารยป์ระจ าหลักสตูรให้มจี านวนและ 
     คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการ 
      การอุดมศึกษา (สกอ.) 
1.2 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียน   
      ให้ครบทุกรายวิชา 
1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 45 วัน 
 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.4 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ 
      ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
1.5  ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมนิหลักสตูรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.6  ปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ.ก าหนด  
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2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คณุธรรม จรยิธรรม 2) 

ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยพิจารณาจากข้อมลูป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกีย่วข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน
ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษยเ์ก่า  

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการส ารวจให้กับคณะรับทราบ 

 

3. นักศึกษา  
 หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5)  สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ  ในการด าเนินงานค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร  โดยมี
กระบวนการดังนี ้
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 5) 
       3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสตูรมรีะบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อวางกล
ยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรยีมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเขา้ศึกษาในหลักสตูร 
 3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 หลักสตูรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตรา
การคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดบัท่ีสูง ดังนี ้

1.3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบและกลไก
การดูแลใหค้ าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือท่ีปรึกษาของส านักคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เพื่อ
ใช้แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสตูรวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาทีเ่กินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ให้ค าปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.3.3 การนัดให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส  
ดังนั้นนักศึกษาจึงอาจขอพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาหรอือาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียนโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะติดประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 
 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าช้ันเรียนหรือศึกษาด้วย
ตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่ก าหนด ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วย
ตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพื่อขอค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป 

 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามช่องทางต่างๆ 
ที่หลักสูตรก าหนด และประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือเขียนค าร้องที่
งานบริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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4. อาจารย์ 
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 

4.1.1  ก าหนดคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสตูรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 

1.1.2 เสนอข้อก าหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติใหค้ณะกรรมประจ าคณะพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบ  เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาและอนุมัติเพื่อด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป 

   4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรและมีระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

4.2.1 ส ารวจข้อมลูเกี่ยวกับอาจารยเ์พื่อวางแผนด้านอัตราก าลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบตัิอาจารย์ให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ 

4.2.2 จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล 
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกีย่วข้อง 

4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวจิัย การท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมศีักยภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคณุภาพของหลักสูตร 

4.2.4 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/
การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2558 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสตูร มีกระบวนการดังนี้  

5.1.1 การส ารวจสถานการณป์ัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
5.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
5.1.3 การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบ

และปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายงานวิชาให้ทันสมัย 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ

หลักสตูรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนประชุมร่วมกันเพื่อก าหนด
ผู้สอนในแตล่ะรายวิชา โดยมีเกณฑ์การก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน  ตลอดจนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรยีนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรยีนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
 หลักสูตรได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพื่อ
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา   (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
 หลักสตูรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรยีนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะหแ์ละใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสตูรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมนิโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  มีการ
จัดการท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ  มคอ.5 ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากบั 
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสตูร ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจดัสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏบิัติการ ต ารา
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-books, e-learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนกิส์ ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนในห้องเรียน สื่อการ
เรียนการสอนส าหรับผู้พิการทางห ูและสญัญาณ Wifi เครื่องมืออุปกรณ์การเรยีนการสอนอื่นๆ  
 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังส ารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา  จากนั้นน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators)   
  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี ้ภาค 1 
จัดท าหลังสอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดท าหลังสอบภาค 2  (ไม่รวมสอบซอ่ม) และ
ภาคฤดูร้อนจดัท าหลังสอบภาคฤดรู้อน 

     

5. จัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุการสอบภาคฤดูร้อน       
6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว  

-     

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ดา้นการ
เรียนการสอน หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือด้านท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   - - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จ านวนตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 นักศึกษาประเมินกลยุทธ์การสอนหลังจบภาคการศึกษา จากนั้น คณาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การประเมินของนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ส าหรับกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะปรับปรุง และก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
 - ประเมินโดยนักศึกษาในแตล่ะวชิา 
 - การสังเกตการณ์ของผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูส้อน 
 - ภาพรวมของหลักสตูรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสตูรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
 - นักศึกษาปีสุดท้าย 

- บัณฑิตใหม ่
 - ผู้ว่าจ้าง 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑติ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคณุภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคณุภาพภายใน (IQA) การประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผล
การด าเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา(หรือ
สัมพันธ์กับสาขา) อย่างน้อย 1 คน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทกุหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย เป็นระบบ และ
มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน 
 - รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมลู จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ อาจารยผ์ู้สอน 
ตลอดจนจากรายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ( มคอ.7) 
 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/ประธานหลักสตูร 
 - เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
2. ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร (หลักสูตรปริญญา

ตรีต้องมีผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีอย่างน้อย 1 รายการ (อ้างอิงรูปแบบบรรณานุกรม) 
3. ผลงานทางวิชาการของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ 
4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจ านวน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อย 2 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้าม)ี อย่างน้อย 1 คน (คณะเป็นผู้จัดท าลงนาม
ค าสั่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี) 

5. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่อ้างถึงในเล่มหลักสูตร 

หมายเหตุ – ระบุเลขหน้า ทุกหนา้ ยกเว้นหน้าแรก



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  Curriculum Mapping 
(แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา) 

 
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

(1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(2) ดา้นความรู ้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง () หรือเว้นว่างเพื่อหมายถึงไม่เกี่ยวข้อง  
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
  ความรับผดิชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง          *   เว้นว่าง หมายถึงไม่เกีย่วข้อง 

                รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต) 

AGR 1003 3                     
BIO 1001 3                     
CMS 1003 3                      
PHY 1001 3                      
SCI 1003 3                      
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต) 
INT 1005 3                     
MTH 1003 3                     

**STA 1003 3                     
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (หน่วยกติ) 
ART 1003   2                     
MSA 1003   2                     
LIS 1001   2                     

**HIS 1001 3                     
**HIS 1002   3                     
**HIS 1201   3                     
PHI 1000 3                     
PHI 1001 3                     
PHI 1003 3                     

 
 

2 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (หน่วยกิต) 

**LAW 1004 3                     
POL 1100 3                     

**ECO 1003 3                     
**PSY 1001 3                     
**SOC 1003 3                     
**RAM 1000 3                     
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต) 

**SPN  1011 3                     
**SPN  1012 3                     
**SPN  2011 3                     
**SPN  2012 3                     
กลุ่มวชิาภาษาไทย (หน่วยกิต) 
THA 1001 3                     
THA 1002 3                     

 
 
 
 
 
 
 

3 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี   

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง          X  ไม่มี 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
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หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

รายวิชา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

หมวดพ้ืนฐานภาษาสเปน                                        (หน่วยกิต)                  
**SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5 3                  
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6 3                  
**SPN 4011 (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7 3                  
**SPN 4012 (SPN 4002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8 3                  
หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป                                    (หน่วยกิต)                  
SPN 2111 การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ 1 3                  
SPN 2112 การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ 2 3                  
SPN 2121 สนทนาภาษาสเปน 1 3                  
SPN 2122 สนทนาภาษาสเปน 2 3                  
SPN 2131 การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาสเปน 1 3                  
SPN 2132 การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาสเปน 2 3                  
SPN 3121 สนทนาภาษาสเปน 3 3                  
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน 1 3                  
SPN 3142  การเขียนภาษาสเปน 2 3                  
SPN 4201 การแปลสเปน –ไทย 1 3                  
SPN 4202 การแปลสเปน –ไทย 2 3                  
SPN 4203 การแปลไทย-สเปน 3                  
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รายวิชา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวรรณคดีสเปน                 (หน่วยกิต)                  
SPN 3301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดสีเปน 3                  
SPN 4311 นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก ์ 3                  
SPN 4312 งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต ้  3 3                 
SPN 4313 วรรณคดสีเปนศตวรรษที่ 20  3 3                 
SPN 4314 การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน 3                  
SPN 4331 บทละครสเปนยุคทอง 3                  
หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกัน                                   (หน่วยกิต)                  
SPN 3401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดลีาตินอเมริกัน 3                  
SPN 4401 วรรณคดลีาตินอเมริกนัศตวรรษท่ี 20 3                  
SPN 4402 วรรณกรรมฟิลิปปินสท์ีเขียนด้วยภาษาสเปน 3                  
หมวดอารยธรรมสเปน                 (หน่วยกิต)                  
SPN 3501 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับอารยธรรมสเปน 1 3                  
SPN 3502 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับอารยธรรมสเปน 2 3                  
SPN 4501 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับประเทศสเปนปัจจุบัน 3                  
SPN 4502 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับศิลปะของประเทศสเปน 3                  
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร 3                  
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รายวิชา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน     (หน่วยกิต)                  
SPN 3601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 3                  
**SPN 3602  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2 3                  
SPN 4601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับลาตินอเมริกันปัจจุบัน 3                  
SPN 4602 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับศิลปะลาตินอเมริกัน 3                  
*SPN 4604 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก 3                  
หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน     (หน่วยกิต)                  
SPN 3701 ภาษาสเปนธุรกิจ 1  3                  
SPN 3702 ภาษาสเปนธุรกิจ 2 3                  
**SPN 3783 (SPN 3782) ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3                  
SPN 4701 ภาษาสเปนส าหรับมัคคุเทศก์ 1 3                  
SPN 4702  ภาษาสเปนส าหรับมคัคุเทศก์ 2 3                  
หมวดภาษาศาสตร์                                               (หน่วยกิต)                  
SPN 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัภาษาศาสตรภ์าษาสเปน 3                  
SPN 3901  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน 3                  
*SPN 3904 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาสเปน 3                  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2  ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ 
 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   สถานศึกษาและประเทศ 
- Ph.D.   2554    University of Alicante, Spain 
- M.A.   2532    New York University, Spain 
- อ.บ.   2529    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
ต ารา 
สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์. (2558). ดอนกิโฆเต้ (Don Quixote). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 ISBN: 978-616-318-792-5 

 
หนังสือ (งานสร้างสรรค์) 
(ผู้แปล) สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์. (2557). จบเกม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ผีเสื้อ. แปลจาก Final del juego 
 ประพันธ์โดย Julio Cortázar (ได้รับการรับรองการแปลจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณมกุฏ  
 อรฤดี และได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอาร์เจนตินา)  
(ผู้แปล) สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์. (2558). ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า อัศวินต ่าศักดิ์นักฝัน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ผีเสื้อ 
 (ได้รับการรับรองการแปลจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณมกุฏ อรฤดี และได้รับทุนสนับสนุนจาก
 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสเปน) 
 
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ  
 ไม่มี 

เกียรติคุณ  
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับ Isabel la Católica (อิซาเบล ลา กาตอลิก้า) นับเป็นเครื่องราชฯ สูงสุดที่

ประเทศสเปนจะมอบให้แก่ผู้ท าคุณงามความดีด้านวัฒนธรรม  
 
 
  
 
 
 
 

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
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ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี สอนระหว่าง 6-9 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  
กระบวนวิชาที่สอน               หน่วยกิต  
SPN 1011   (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1    3 
SPN 1012   (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2     3 
SPN 2011   (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3     3 
SPN 2012   (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4     3 
SPN 3011   (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5     3 
SPN 3012   (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6     3 
SPN 4011   (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  7    3  
SPN 4012   (SPN 4002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  8    3  
SPN 3301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน      3 
SPN 3501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  1  3 
SPN 3701  ภาษาสเปนธุรกิจ  1  3  
SPN 3702  ภาษาสเปนธุรกิจ  2  3 
SPN 4201  การแปลสเปน-ไทย 1  3 
SPN 4202  การแปลสเปน-ไทย 2  3 
SPN 4312   งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต้        3  
SPN 4331   บทละครสเปนยุคทอง        3 
SPN 4502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน  3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

                นายโอฬาร พฤติศรัณยนนท์ 
 

ต าแหน่ง    อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   สถานศึกษาและประเทศ 
- Post-doctoral 2550    National Autonomous University of Mexico,  
       Mexico  
- Ph.D.   2545    University de Valladolid, Spain 
- M.A.   2537    Universidad Complutense de  
       Madrid, Spain 
- อ.บ.   2535    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
 
บทความ 
Preutisranyanont, O. (2556) Philippine Literary Works in Spanish. In International Conference on ASEAN 
 Literature: Identity, Development and Impact on Contemporary Societies (pp. 11-28). Bangkok: 
 Ramkhamhaeng University. 
Preutisranyanont, O. (2556). Contenidos socioculturales mexicanos: su integración y configuración en el plan 
 curricular de Filología Hispánica. วารสารรามค่าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีท่ี , 32 (2), 1-26. 
 
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ  
ต ารา   ไม่มี 
 
หนังสือ  ไม่มี 
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ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี สอนระหว่าง 6-9 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  
กระบวนวิชาที่สอน               หน่วยกิต  
SPN 1011   (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1      3 
SPN 1012   (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2      3 
SPN 2011   (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3      3 
SPN 2111   การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1       3 
SPN 2112   การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2       3 
SPN 2131   การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ  1      3 
SPN 2132   การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2       3 
SPN 3011   (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5      3 
SPN 3501   บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  1      3 
SPN 3502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  2       3 
SPN 3503  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกา  1      3 
SPN 3901  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน       3 
SPN 4202  การแปลสเปน-ไทย 2         3 
SPN 4203  การแปลไทย-สเปน 1         3 
SPN 4501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน     3 
SPN 4701  ภาษาสเปนส าหรับมัคคุเทศก์ 1       3 
SPN 4702  ภาษาสเปนส าหรับมัคคุเทศก์ 2       3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวรัฐพร อมตวนิช 
 

ต าแหน่ง   อาจารย ์  
 
ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ สถานศึกษาและประเทศ 
ศศ..ม.   2541  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
อ.บ.   2540  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
รัฐพร อมตวนิช. (2559). ความรักในบทกวีของกาเบรียลา มิสตรัล. วารสารรามค่าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  

ปีที่ 35 (2), 41-62.   
  
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ  

ไม่มี 

ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี สอนระหว่าง 6-9 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  
กระบวนวิชาที่สอน               หน่วยกิต  
SPN 1011  (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1     3 
SPN 1012  (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2      3 
SPN 2011  (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3       3 
SPN 2111  การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1      3 
SPN 2131  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ  1        3 
SPN 3011  (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5     3 
SPN 3012  (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6     3 
SPN 3701  ภาษาสเปนธุรกิจ  1 3 
SPN 4011  (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7     3 
SPN 4012  (SPN 4002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8     3 
SPN 4501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน    3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวไพรริน สิมมา 
 

ต าแหน่ง   อาจารย ์ 
 
ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   สถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D   2556    University of Salamanca, Spain 
M.A.   2549    University of Salamanca, Spain 
อ.บ.   2545    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
บทความ    
ไพรริน สิมมา. (2557). หน้าที่ของค าว่า “ซ่ึง” ในระดับปริจเฉท. วารสารรามค่าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 33 (1), 1-22.  
ไพรริน สิมมา (2559).  การศึกษาแนวทางการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง. วารสารรามค่าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 35(1), 1-26. 
 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี สอนระหว่าง 6-9 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  
กระบวนวิชาที่สอน               หน่วยกิต  
SPN 1011  (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 3 
SPN 1012  (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2     3 
SPN 2011  (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3     3 
SPN 2012  (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4     3 
SPN 2112  การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2      3 
SPN 2132  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2      3  
SPN 3011  (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5     3 
SPN 3012  (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6     3 
SPN 3901 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน      3 
SPN 4701  ภาษาสเปนเพื่อมัคคุเทศก์ 1       3  
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

Ms. Amaia Olmo LÓpez 
 

ต าแหน่ง   อาจารย ์  
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   สถานศึกษาและประเทศ 
M.A.               2557    Madrid Open University, Spain 
M.A.      2556    Complutense University of  Madrid, Spain 
 
หมายเหตุ Ms. Amaia Olmo LÓpez  ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้น 
ไม่ได้แยกออกจากกัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมชั้นปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่า  
จบการศึกษาระดับปริญญาโท 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
บทความ 
Olmo LÓpez Amaia. (2560). “ปรากฎการณ์ Resyllabification ในการสอนภาษาสเปนแก่ผู้เรียนชาวไทย”. 
 ในรายงานสืบเนื่อง การประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งที่ 11. (หน้า1- 16). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะมนุษยศาสตร์. 
 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี สอนระหว่าง 9-12 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  
กระบวนวิชาที่สอน               หน่วยกิต  
SPN 2011    (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3   3 
SPN 2012    (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4   3 
SPN 2122    สนทนาภาษาสเปน 2     3 
SPN 3012    (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6   3 
SPN 3141    การเขียนภาษาสเปน 1      3 
SPN 3142    การเขียนภาษาสเปน 2     3 
SPN 3501    บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1  3 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4  ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิม (2555) กับหลกัสูตรปรับปรงุ (2560)



73 
 

 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

(1) วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต 
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต 
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต 
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป             40 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                   90 หน่วยกิต 

- วิชาเอก                   72 หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ  12 หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับเลือก 18 หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต 

            -วิชาโท                     18 หน่วยกิต 
      (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                   9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   40 หน่วยกิต 
              หน่วยกิต 
RAM 1000 ความรู้คู่คณุธรรม                              3(3-0-9) 
  (Knowledge and Morality)    
1. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้เลือก
เรียนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2  จ านวน 1 กระบวนวิชา 

1.1 วิชาคณิตศาสตร์                                     หน่วยกิต 
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น             3(3-0-6)  
                      (Introduction to computer Systems) 

 
 
 
1. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้
เลือกเรยีนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2  จ านวน 1 กระบวนวิชา 

1.1 วิชาคณิตศาสตร์                                  หน่วยกิต 
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                     3(3-0-6)   
              (Introduction to computer Systems) 

MTH 1003 (MA103) คณิตศาสตร์เบื้องต้น                  3(3-0-6)  
                      (Basic Mathematics)                                

MTH 1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น                           3(3-0-6)    
               (Basic Mathematics)                                                                                                 

STA 1003 (ST103)  สถิติเบื้องตน้                             3(3-0-6) 
                          (Introduction to Statistics)                                                                               

**STA 1003 สถิติเบื้องต้น                                     3(3-0-6)  
                 (Introduction to Statistics)                                                                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA  ที่นับเป็นวิชา
พื้นฐานได ้
 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA  ที่นับเป็น
วิชาพื้นฐานได ้

    1.2 วิชาวิทยาศาสตร์                                      หน่วยกิต     1.2 วิชาวิทยาศาสตร์                                   หน่วยกิต 
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น                     3(3-0-6)     
                           (Introduction to Agriculture)                                                                                        

AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น                              3(3-0-6) 
              (Introduction to Agriculture)                                                                                                                                                                                                                    

  **BIO 1003 (BI 103) ชีววิทยาเบื้องต้น                        3(3-0-6)    
                          (Introduction to Biology)                                                           

BIO 1001  ชีววิทยาเบื้องต้น                                 3(3-0-6)     
               (Introduction to Biology)                                                                                                                                                   

CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องตน้                            3(3-0-6)     
                            (Introduction to Chemistry)                                                          

CMS 1003 เคมีเบื้องต้น                                      3(3-0-6)   
                (Introduction to Chemistry)                                                                                                                                            

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

ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ 

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

ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ 

*PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น                                      3(3-0-6)   
               (Introduction to Physics)                                                                

PHY 1001 ฟิสิกสเ์บื้องต้น                                    3(3-0-6)    
                  (Introduction to Physics)                                                                                                                                                 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน                    3(3-0-6)  
                                (Basic Science)                                                                

SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                             3(3-0-6)    
                 (Basic Science)                                                                                                                                                             

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, 
PHY  ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได ้
 
2. กลุม่มนษุยศาสตร์  15 หน่วยกิต                     หน่วยกิต 
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจักษณ ์                          2(2-0-4)    
                           (Art Appreciation)        เลือกเรียน  

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY  ที่
นับเป็นวิชาพื้นฐานได ้
 
2. กลุม่มนษุยศาสตร์  10 หน่วยกิต                    หน่วยกิต 
ART 1003 ศิลปวิจักษณ ์                                   2(2-0-4) 
             (Art Appreciation)              เลือกเรียน 

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิักษณ์               1 วิชา  2(2-0-4) 
                           (Music Appreciation) 

MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์                      1 วิชา     2(2-0-4) 
            (Music Appreciation) 

HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก                     3(3-0-6) 
                        (Western Civilization)     เลือกเรียน   

**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก                               3(3-0-6) 
             (Western Civilization)              เลือกเรียน 

HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก        1 วิชา    3(3-0-6) 
                        (Eastern Civilization) 

**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก                1 วิชา  3(3-0-6) 
             (Eastern Civilization)                 

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

  **HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย                        3(3-0-6)   
              (Foundations of Thai Culture)                                                                                              

LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลย ี             2(2-0-4) 
                        เพื่อการค้นคว้า    
                        (Information and Technology for  
                        Searching)       
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องต้น                        3(3-0-6)  
                         (Introduction to Philosophy) 
GAS…. .    พลศึกษา          เลือกเรียน                    2(2-4-4)                               
HED…..                              1 วิชา                    2(2-0-4) 
 
 
 
3. กลุม่สังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต                       หน่วยกิต 

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า     2(2-0-4)  
                (Information and Technology for      
                 Searching)  
PHI 1000 หลักการใช้ชีวิตในสังคม         3(3-0-6)    
    (Principles for Living           เลือก 
               in a Society)                  เรียน 
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา                 1 วิชา  3(3-0-6)    
   (Culture and Religion) 
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น                                 3(3-0-6)    
              (Introduction to Philosophy)       
 
3. กลุม่สังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต                       หน่วยกิต                                                                 

ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                3(3-0-6) 
                           (General Economics) 
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ             3(3-0-6) 
                            กฎหมายทั่วไป                 เลือกเรียน 
                           (Introduction to Law)         1 วิชา                                 
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป                         3(3-0-6)                   
                        (Introduction to Political  
                        Science) 
PSY 1001 (PC 103)  จิตวิทยาทั่วไป                         3(3-0-6) 
                           (General Psychology)  
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        3(3-0-6)           
                           เบื้องต้น 
                                 (Introduction to Sociology and  
                                 Anthropology) 
 
 
 
 

**ECO 1003  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                         3(3-0-6) 
                    (General Economics) 
 ** LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ                  3(3-0-6) 
                      กฎหมายทั่วไป                 เลือกเรียน  
                       (Introduction to Law)     1 วิชา                                 
POL 1100  รัฐศาสตร์ทั่วไป                                 3(3-0-6)                   
                (Introduction to Political  
                Science) 
**PSY 1001  จิตวิทยาทั่วไป                               3(3-0-6) 
                (General Psychology) 
**RAM 1000 ความรู้คูคุ่ณธรรม                            3(3-0-9) 
       (Knowledge and Morality)  
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา              3(3-0-6)           
               เบื้องต้น 
               (Introduction to Sociology and  
               Anthropology) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต              หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรยีนวิชาภาษาสเปน  4  กระบวนวิชา  
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
SPN 1001 (SN 101) ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                  3(2-2-5) 
                                (Fundamental Spanish 1) 
SPN 1002 (SN 102) ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                 3(2-2-5) 
                                 (Fundamental Spanish 2) 
SPN 2001 (SN 201) ภาษาสเปนพื้นฐาน 3                3(2-2-5) 
                                 (Fundamental Spanish 3) 
SPN 2002 (SN 202) ภาษาสเปนพื้นฐาน 4                3(2-2-5) 
                                 (Fundamental Spanish 4) 
 
5. กลุม่วิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                        หน่วยกิต 
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6)  
                            (Structure of Thai and Its Usage) 
THA 1002 (TH 102) ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย     3(3-0-6)    
                            (Introduction to Thai Literature) 
 

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต            หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรยีนวิชาภาษาสเปน  4  กระบวนวิชา  
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี ้
**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 (Spanish for Communication 1) 
**SPN 1012  (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2       3(2-2-5) 
 (Spanish for Communication 2) 
**SPN 2011 (SPN 2001)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3          3(2-2-5) 
 (Spanish for Communication 3) 
**SPN 2012 (SPN 2002)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4       3(2-2-5) 
 (Spanish for Communication 4) 
 
 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                      หน่วยกิต 
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย                  3(3-0-6)  
               (Structure of Thai and Its Usage) 
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดไีทย                 3(3-0-6)    
             (Introduction to Thai Literature) 

หมวดวิชาเอก 63 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
วิชาเอกภาษาสเปน 

จ านวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต 
1. วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเรียน 4 วิชาต่อไปนี ้
SPN 3001  ภาษาสเปนระดบักลาง 1   3(2-2-5) 
     (Intermediate Spanish 1) 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดบักลาง 2   3(2-2-5) 
     (Intermediate Spanish 2) 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดบัสูง 1   3(2-2-5) 
     (Advanced Spanish 1) 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดับสูง 2   3(2-2-5) 
    (Advanced Spanish 2) 
และให้นักศึกษาเลือกเรยีน 3 กระบวนวิชา  
จาก 8 กระบวนวิชาต่อไปนี ้  
SPN 2131  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 3(3-0-6) 
     (Spanish Reading Comprehension 1) 
SPN 3301  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน 3(3-0-6) 
     (Introduction to Spanish Literature) 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน 1   3(3-0-6) 
    (Spanish Writing 1) 
 
SPN 2111  การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ 1  3(3-0-6) 
     (Spanish Listening Comprehensiion 1) 
 

 
วิชาเอกจ านวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต                          
1. วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต 

- ให้นักศึกษาเรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้ 
- **SPN 3011  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5             3(2-2-5) 
- (SPN 3001) (Spanish for Communication 5) 
- **SPN 3012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6              3(2-2-5) 
- (SPN 3002) (Spanish for Communication 6) 
- **SPN 4011  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7             3(2-2-5) 
- (SPN 4001) (Spanish for Communication 7) 
- **SPN 4012  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8       3(2-2-5) 
- (SPN 4002) (Spanish for Communication 8) 
- 2. วิชาเอกบังคับเลือก 18 หน่วยกิต  

เลือก 6 กระบวนวิชาจาก 9 กระบวนวิชาต่อไปนี้ 
- SPN 2111  การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1      3(3-0-6) 
-      (Spanish Listening Comprehension 1) 
- SPN 2121  สนทนาภาษาสเปน 1         3(3-0-6) 
-    (Spanish Conversation 1) 
- SPN 2131  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1     3(3-0-6) 
-    (Spanish Reading Comprehension 1) 
-  
- SPN 2901  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์       3(3-0-6) 
-                ภาษาสเปน   
-                (Introduction to Spanish Linguistics) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
SPN 2121  สนทนาภาษาสเปน 1   3(3-0-6) 
     (Spanish Conversation 1) 
SPN 3501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1 3(3-0-6) 
    (Readings in Spanish Civilization 1) 
SPN 4201  การแปลสเปน – ไทย 1   3(3-0-6) 
     (Translation: Spanish –Thai 1) 
SPN 2901  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ภาษาสเปน      3(3-0-6) 
    (Introduction to Spanish Linguistics) 
 
 
 

- SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน  1        3(3-0-6) 
-       (Spanish Writing 1) 
- SPN  4201 การแปลสเปน – ไทย 1        3(3-0-6) 
-        (Translation: Spanish –Thai 1) 
- SPN 3301  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน    3(3-0-6) 
-     (Introduction to Spanish Literature) 
- SPN 3501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1        3(3-0-6) 
-                (Readings in Spanish Civilization 1) 
- SPN 3601  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรม    3(3-0-6) 
-                ลาตินอเมริกัน 1 
-   (Readings in Latin American Civilization 1) 

2. วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ
จากท้ัง 5 หมวดของหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 42 หน่วยกิต โดยต้องไมซ่้ า
กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นวชิาเอกบังคับ 

- 3. วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต 
นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนเลือกเรียนกระบวนวิชา SPN XXXX 
ต่างๆ ของหลักสตูร โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวด
รวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

หมวดวิชาโท 24 หน่วยกิต วิชาโท 18 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ ากบั
วิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
สาขาวิชานั้น ๆ 
2. ส าหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชา
โทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าว มี
จ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต  
ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนัน้ 
จนครบ 24 หน่วยกิต 
3. ส าหรับคณะทีไ่ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้ถือ
กฎเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตรเ์ป็นหลัก                    
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรยีนเป็นวชิาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี 

ให้เลือกเรยีนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ า
กับวิชาเอก  หรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงตามกฎเกณฑ์ ดังนี ้
1. ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของสาขาวิชานั้น ๆ 
2. ส าหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
วิชาโทของคณะนั้น ๆ กรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าว มี
จ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาท่ีจะ
เลือกเรยีนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทน้ัน จนครบ 18 หน่วยกิต 
3. ส าหรับคณะทีไ่ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้ 
เป็นสิทธ์ิของนักศึกษาท่ีจะเลือกเรยีนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชานั้น
จนครบ 18 หน่วยกิต                    
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรยีนเป็นวชิาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต 

 นักศึกษาเลือกเรยีนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ 
 1.นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปดิสอนใน    

มหาวิทยาลยัรามค าแหงที่ไมซ่้ ากบักระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  หาก
เรียนกระบวนวิชาคู่ซ้ า คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียง
กระบวนวิชาเดียว                                                          

 2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  (RU 300) สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชา
เลือกเสรีได้ และนักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ที่ไม่ซ้ ากับกะบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

          นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน    
มหาวิทยาลยัรามค าแหงที่ไมซ่้ ากบักระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชา
ศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า  9  
หน่วยกิต                                                             

 

 
ความแตกต่างของวิชาโทภาษาสเปน 

ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาโท ภาษาสเปน พ.ศ. 2555 วิชาโทภาษาสเปน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ก าหนดจ านวนหน่วยกติรวม  24  หน่วยกิต แบ่งเป็น 
วิชาโทบังคับ  15 หน่วยกิต 
1.นักศึกษาท่ีไม่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เรียน 5 กระบวนวิชาต่อไปนี ้
           หน่วยกิต 
SPN 1001  ภาษาสเปนพื้นฐาน 1  3(2-2-5)  
SPN 1002  ภาษาสเปนพื้นฐาน 2  3(2-2-5)  
SPN 2001  ภาษาสเปนพื้นฐาน 3  3(2-2-5)  
SPN 2002  ภาษาสเปนพื้นฐาน 4    3(2-2-5) 
SPN 2131  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 
2.นักศึกษาท่ีได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาพื้นฐานท่ัวไป
แล้ว ให้เลือกเรียน 5 กระบวนวิชาจาก 8 กระบวนวิชาต่อไปนี ้
SPN 2131  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1  3(3-0-6) 
SPN 3001  ภาษาสเปนระดบักลาง 1   3(2-2-5) 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดบักลาง 2   3(2-2-5) 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน 1    3(3-0-6) 
SPN 2111  การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 3(3-0-6) 
SPN  2121  สนทนาภาษาสเปน 1    3(3-0-6) 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดบัสูง 1    3(2-2-5) 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดบัสูง 2    3(2-2-5) 
 
 
 
 
 

ก าหนดจ านวนหน่วยกติรวม 18 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 แผน ได้แก ่
แผน ก ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ไดเ้ลอืกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ประกอบไปด้วยวิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 6 
หน่วยกิต 
- วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต 
ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้                  หน่วยกิต 

**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  
**SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)  
**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5)  
      

- วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ ากับวิชาโทบังคับ โดยเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 6 หน่วยกิต 
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วิชาโท ภาษาสเปน พ.ศ. 2555 วิชาโทภาษาสเปน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาวิชาโทภาษาสเปนสามารถเลือกเรยีนกระบวนวิชา
ต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร โดยจะ
เลือกจากหมวดเดยีวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ไดไ้ม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต ท้ังนี้เมื่อรวมกับวิชาโทบังคับแล้ว จะต้อง
เป็นกระบวนวิชาระดับ 3000 – 4999 ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 

แผน ข ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรยีนภาษาสเปน        (SPN 1011 
– SPN 2012) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 
ประกอบไปด้วยวิชาวิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 12 
หน่วยกิต  
- วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต 
ให้เรียน 2 กระบวนวิชาต่อไปนี ้ 
        หน่วยกิต 
**SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5   3(2-2-5) 
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6   3(2-2-5) 
- วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสตูร
สาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ ากับวิชาโทบังคับ   
โดยเลือกจากหมวดเดยีวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 12 
หน่วยกิต 
 
 
แผน ค ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรยีนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา (SPN 1011 และ         SPN 1012) 
ประกอบด้วยวิชาโทบังคับ 6 หนว่ยกิต และวิชาโทเลือก 12 หน่วย
กิต 
- วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต 
ให้เรียน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้  
                   หน่วยกิต 
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3  3(2-2-5)   
**SPN 2012  (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5)     
- วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ ากับวิชาโทบังคับ 
โดยเลือกจากหมวดเดยีวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ 
 ให้ครบ 12 หน่วยกิต 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาสเปน 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
หมวดภาษาสเปนปจัจุบัน 
SPN 1001  ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 
SPN 1002  ภาษาสเปนพื้นฐาน  2 
SPN 2001  ภาษาสเปนพื้นฐาน  3 
SPN 2002  ภาษาสเปนพื้นฐาน  4  
SPN 3001  ภาษาสเปนระดบักลาง  1 
SPN 3002  ภาษาสเปนระดบักลาง 2 
SPN 4001  ภาษาสเปนระดบัสูง 1 
SPN 4002  ภาษาสเปนระดบัสูง 2 

 
หมวดพื้นฐานภาษาสเปน 
**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1  
**SPN 1012 (SPN 1002)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2  
**SPN 2011 (SPN 2001)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3   
**SPN 2012  (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4   
**SPN 3011 (SPN 3001)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5  
**SPN 3012  (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6   
**SPN 4011  (SPN 4001)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7   
**SPN 4012  (SPN 4002)  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8 

 
SPN 2111  การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ  1 
SPN 2112  การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ  2     

 SPN 2121  สนทนาภาษาสเปน  1 
SPN 2122  สนทนาภาษาสเปน  2 
SPN 2131 การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ  1 
SPN 2132 การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ  2 

   SPN 3121  สนทนาภาษาสเปน 3 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน  1 
SPN 3142  การเขียนภาษาสเปน  2 
SPN 4201  การแปลสเปน – ไทย  1 
SPN 4202  การแปลสเปน – ไทย  2 
**SPN 4203  การแปลไทย – สเปน   

หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป 
SPN 2111  การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ  1 
SPN 2112  การฟังภาษาสเปนเพือ่ความเข้าใจ  2 
SPN 2121  สนทนาภาษาสเปน  1 
SPN 2122  สนทนาภาษาสเปน  2 
SPN 2131  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ  1 
SPN 2132  การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ  2 
SPN 3121  สนทนาภาษาสเปน 3 
SPN 3141  การเขียนภาษาสเปน  1 
SPN 3142  การเขียนภาษาสเปน  2 
SPN 4201 การแปลสเปน – ไทย  1 
SPN 4202  การแปลสเปน – ไทย  2 
SPN 4203  การแปลไทย – สเปน   

 หมวดวรรณคดีภาษาสเปน 
- วรรณคดีสเปน 
SPN 3301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัวรรณคดสีเปน 
SPN 3311  ร้อยแก้วสเปน    
SPN 3321  ร้อยกรองสเปน  
SPN 4311   นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก ์
SPN 4312   งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต ้
SPN 4313   วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20  
SPN 4314   การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน 
SPN 4331  บทละครสเปนยคุทอง     

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน 
- วรรณคดีสเปน 
SPN 3301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัวรรณคดสีเปน 
   -ยกเลิกการสอนในหลักสตูรปรบัปรุงน้ี   
  - ยกเลิกการสอนในหลักสตูรปรบัปรุงน้ี  
SPN 4311  นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก ์
SPN 4312   งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต ้
SPN 4313   วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20 
SPN 4314   การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน 
SPN 4331  บทละครสเปนยคุทอง  

- วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SPN 3401  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับวรรณคดลีาตินอเมริกัน 
SPN 4401  วรรณคดีลาตินอเมรกิันศตวรรษท่ี 20 
SPN 4402  วรรณกรรมฟลิิปปินสท์ี่เขียนด้วยภาษาสเปน 

- วรรณคดีลาตินอเมริกัน 
SPN 3401  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับวรรณคดลีาตินอเมริกัน 
SPN 4401  วรรณคดีลาตินอเมรกิันศตวรรษท่ี 20 
SPN 4402  วรรณกรรมฟลิิปปินสท์ี่เขียนด้วยภาษาสเปน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หมวดอารยธรรม 
- อารยธรรมสเปน 
SPN 3501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  1 
SPN 3502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  2 
SPN 4501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน 
SPN 4502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน 

- - 
 
- อารยธรรมลาตินอเมริกัน  
SPN 3601  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน 
               อเมริกัน  1 
SPN 3602  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน 
               อเมริกัน  2  
SPN 3603  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมเม็กซิกัน   
SPN 4601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับลาตินอเมริกาปจัจุบัน  
SPN 4602 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับศิลปะลาตินอเมริกัน 
SPN 4603 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับประเทศเม็กซิโกปัจจุบัน   

 หมวดอารยธรรม 
- อารยธรรมสเปน 
SPN 3501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  1 
SPN 3502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน  2 
SPN 4501  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน 
SPN 4502  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน 
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร 
                 

- อารยธรรมลาตินอเมริกัน  
SPN 3601  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน 
               อเมริกัน  1 
**SPN 3602  บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน 
               อเมริกัน  2  
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ 
SPN 4601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับลาตินอเมริกาปจัจุบัน  
SPN 4602 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่วกับศิลปะลาตินอเมริกัน 
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ 
*SPN 4604 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก 
 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน 
SPN 3701  ภาษาสเปนธรุกิจ  1 
SPN 3702  ภาษาสเปนธรุกิจ  2 
SPN 3782 ภาษาสเปนส าหรับบุคลากรดา้นการโรงแรม 
SPN 4701  ภาษาสเปนส าหรับมคัคุเทศก์  1 
SPN 4702  ภาษาสเปนส าหรับมคัคุเทศก์  2 
 

หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน 
SPN 3701  ภาษาสเปนธรุกิจ  1 
SPN 3702  ภาษาสเปนธรุกิจ  2 
**SPN 3783 (SPN 3782) ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
SPN 4701  ภาษาสเปนส าหรับมคัคุเทศก์  1 
SPN 4702  ภาษาสเปนส าหรับมคัคุเทศก์  2 
 

หมวดภาษาศาสตร ์
SPN 2901  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับภาษาศาสตรภ์าษาสเปน 
SPN 3901  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน 
SPN 3902  วิทยาหน่วยค าภาษาสเปน 
SPN 3903  วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน 
SPN 4901  อรรถศาสตร์ภาษาสเปน 

หมวดภาษาศาสตร ์
SPN 2901  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับภาษาศาสตรภ์าษาสเปน 
SPN 3901  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน 
-- ยกเลิกการสอนในหลักสตูรปรับปรุงนี้ 
-- ยกเลิกการสอนในหลักสตูรปรับปรุงนี้ 
-- ยกเลิกการสอนในหลักสตูรปรับปรุงนี้ 

*SPN 3904  วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาสเปน 
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ภาคผนวก 5 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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