สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ ของหลักสูตร
2. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
-หลักสูตร
-อาจารย์ประจาหลักสูตร
-อาจารย์ผู้สอน
-อาจารย์พิเศษ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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46

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การพัฒนาคณาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมิน ประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
2. ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร:

รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา:

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ ภาษาไทย
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ

25430071100038
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
Bachelor of Arts Program in Spanish
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน)
Bachelor of Arts (Spanish)
ศศ.บ. (ภาษาสเปน)
B.A. (Spanish)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 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 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาสเปน
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5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ : องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรสเปน
(AECID) ได้มอบความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการส่งอาจารย์ชาวสเปนมาร่วมสอนปีละ 1 คน และให้
งบประมาณสั่งซื้อหนังสือและสื่อการสอนโดยตรงจากประเทศสเปนปีละ 500 ยูโร นอกจากนั้นยังช่วยด้านการขอทุนการศึกษา
ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาเอก
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่วมมือ

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร









หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ................................
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา ............. ปี การศึกษา .....................
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่ประชุม ก.บ.มร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง) วาระที่ 4.13
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
วาระที่......4.7........ครั้งที่....11/2560.....เมื่อวันที่....22..พฤศจิกายน...2560..............................
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ......... เดือน ........... พ.ศ. ............
สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ครูสอนภาษาสเปนในระดับโรงเรียน
ผู้สอนภาษาสเปนในสถาบันเอกชน
ล่ามและนักแปล
มัคคุเทศก์
พนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษาสเปน
เจ้าหน้าที่ประจาสถานทูตประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาหลัก
และอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ภาษาสเปน
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1.

2.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา
(นาย/นาง/
วิชาการ
นางสาว) (ผศ./รศ./ศ.)
นางสาว
ผศ.
Ph.D.
สว่างวัน
(Cum laude)
ไตรเจริญวิวัฒน์
M.A.

นายโอฬาร
พฤติศรัณยนนท์

อาจารย์

Foreign
Language
(Spanish
Literature)
Spanish Latin
American
Literatures and
อ.บ.
Cultures
(เกียรตินิยมอันดับ ภาษาสเปน
หนึ่ง)
Postdoctoral
Education
Certificate
Ph. D.
(Cum laude)
M.A.

3.

4.

นางสาว
รัฐพร
อมตวนิช

อาจารย์

นางสาว
อาจารย์
ไพรริน สิมมา

สาขาวิชา

Language and
Literature
Teaching
Translation

อ.บ.
(เกียรตินิยม)
ศศ. ม.

ยุโรปศึกษา

อ.บ.

ภาษาสเปน

Ph.D.
(Cum laude)

ภาษาสเปน

Foreign
Language
(Spanish
M.A.
language and
Linguistics)
Foreign
อ.บ.
Language
(เกียรตินิยมอันดับ (Spanish
หนึ่ง)
language)
ภาษาสเปน

สถานศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ

University of
Alicante

Spain

2554

New York
University in
Madrid

Spain

2532

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2529

National
Autonomous
University of
Mexico
University of
Valladolid

Mexico

2550

Spain

2545

Complutense
University of
Madrid
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of
Salamanca

Spain

2537

ไทย

2535

ไทย

2541

ไทย

2540

Spain

2556

University of
Salamanca

Spain

2549

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2545
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ลาดับที่
5.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา
(นาย/นาง/
วิชาการ
นางสาว) (ผศ./รศ./ศ.)
Ms. Amaia อาจารย์
M.A.
Olmo LÓpez
M.A.

สาขาวิชา
Spanish
Language
And Literature
Teaching
Hispanic
Philology

สถานศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ

Madrid Open
University

Spain

2557

Complutense
University of
Madrid

Spain

2556

หมายเหตุ ผู้มีรายนามลาดับที่ 5 ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นไม่ได้แยกออก
จากกัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมชั้นปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่าจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอื่น ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คือ มุ่งผลิต
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศในโลกยุคใหม่ สร้างบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้
บัณ ฑิตมีงานทา ปรับปรุงหลักสูตรเพื่ อสร้างทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่ อให้
สามารถนาความรู้ที่ได้รับออกไปปฏิบัติงานได้จริง สร้างทัศนคติและวินัยในการทางานที่ดี หลักสูตรจะเพิ่มเนื้อหาด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และการสื่อสาร เพื่อสร้างกาลังแรงงาน โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตัวในการทางานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ โดยในปัจจุบันทุก
ประเทศทั่วโลกมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์หลักกับการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการประกอบธุรกิจการค้า การ
ท่องเที่ยว หรือธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยภาษาต่างประเทศ ภาษาสเปนเป็นภาษาสาคัญที่มีบทบาทอย่างสูงทั้งในทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกาเหนือ กลางและใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเที่ยว เนื่ องจากมีประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่
และภาษาราชการกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพของอาเซียนเพื่อ
แข่ งขัน กับ ภู มิ ภ าคอื่ น ในรู ป ของการรวมกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย นในปี พ .ศ. 2558 ดั งนั้ น หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านดังกล่าวข้างต้น จาเป็นต้องปรับแผนการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาสเปนให้สามารถนาไปใช้งานได้
และต่อยอดทางวิชาการได้ด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมของผู้คนทั้งซีกโลกตะวันตก
และตะวันออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ภาษาสเปนมีบทบาทสาคัญใน
ฐานะเครื่องมือในการศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้คนภายในทวีปยุโรป ได้แก่การตั้ง ถิ่นฐาน ลักษณะการรวมกลุ่ม การใช้ภาษา
รวมทั้งวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตที่นามาสู่ความเจริญทางด้านอารยธรรม ลักษณะของพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ภาษาและวรรณคดีเป็นหลักฐานและเป็นสื่อสาคัญที่ทาให้เห็นพัฒนาการดังกล่าว ดังนั้นจึงต้อง
มีการพั ฒ นาและปรับเปลี่ย นหลั กสูต รที่เกี่ ยวกับ ภาษา ภาษาศาสตร์แ ละวรรณคดี ให้ สอดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศและของโลก เพื่อเปิดโลกทัศน์และยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้สามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้โดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ
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12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลัก สูตรจาเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกให้ มีศักยภาพ
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 มีผลทาให้
มหาวิทยาลัยต้องทบทวนหลักสูตรเดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน แปลงจาก
สถานการณ์ดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ของประชาคมภายในประเทศและประชาคมโลก ปรัชญาและปณิธานในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนจานวน
มาก มี ค วามหลากหลายของหลั ก สู ต ร เพื่ อ ผู้ เรี ย นหลากหลายอาชี พ ที่ อ ยู่ ในวัย ฐานะ และสภาพทางสั งคมต่ างกั น การ
ดาเนินการของหลักสูตรและการเรียนการสอนมีลักษณะยืดหยุ่น มุ่งเน้นการกระจายโอกาสแก่คนทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพกอปรด้วยความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตสานึกในการพัฒนาและรับใช้สังคมทุกระดับชั้นต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เช่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้
**RAM 1000 ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม (Knowledge and Morality)
3(3-0-9)
คณะนิติศาสตร์
**LAW 1004 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
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 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)
2(2-0-4)
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม (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)
คณะวิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น (Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)
**STA 1003 สถิตเิ บื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณะรัฐศาสตร์
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป (Introduction to Political Science)
คณะเศรษฐศาสตร์
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)
13.2 รายวิชาทีส่ าขาวิชาภาษาสเปนเปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นเรียน ดังนี้
**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
(Spanish for Communication 1)
**SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
(Spanish for Communication 2)

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

**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 ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปนตามความต้องการของ
หลักสูตร
13.3.2 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันกับผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะเป็นระยะ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน เน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและดารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ภาษาสเปนเป็นหนึ่งในจานวนห้าภาษาของสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ทั้งใน
ประเทศสเปนและเกื อ บทุ ก ประเทศในลาติ น อเมริก า รวมถึ งมลรัฐ ต่ างๆ ในสหรั ฐอเมริก า ประเทศต่ างๆ เหล่ า นี้ ต่ างมี
ความสัมพันธ์ทางการทูต การต่างประเทศ การค้า การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกับประเทศไทย ดังนั้น
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความต้องการบุคลากรที่สามารถสื่ อสารด้วยภาษาสเปนได้อย่างดี แต่ในปัจจุบัน
การศึกษาภาษาสเปนยังอยู่ในวงจากัดและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาภาษาสเปนตระหนักถึง
ความสาคัญในการจัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษา
สเปนและสามารถทางานในสภาพแวดล้อมข้ามวัฒนธรรม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นและมี
ข้อกาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปนที่ใช้อยู่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.4.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา
1.4.2 เพื่อเตรียมนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในหมวดทักษะภาษาสเปน ภาษาสเปนเฉพาะด้าน วรรณคดี
ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน
1.4.3 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางวิชาการ เพื่อศึกษาภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
1.4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาสเปนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกไปประกอบ
อาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้

8
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทสี่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กาหนด รวมทั้งให้เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ และกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยในบริบท
ของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และสอดคล้องกับหลักสูตรสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา
- ติดตามและสารวจความต้องการของ
สังคมและตลาดงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ ความสามารถและทักษะของ
บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
- รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลีย่ ในระดับดี
- การประเมินผลหลักสูตรจาก
หน่วยงานภายในและ/หรือภายนอก
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ - ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การประเมินผลผู้เรียนและ
สอนให้ทางานบริการวิชาการแก่องค์กร อาจารย์ในหลักสูตร
ประสบการณ์ในการนาความรูไ้ ปใช้ ภายในและภายนอก
- รายละเอียดของรายวิชาที่มีการ
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
- วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของ
ปรับปรุงแผนการสอน สื่อที่ใช้ในการ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการสอน สื่อที่ใช้ เรียนการสอน
ในการเรียนการสอน และปรับปรุง
- การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนที่
วิธีการประเมินผูเ้ รียน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน
4. ปรับปรุงคุณภาพผูส้ อนให้มีคณ
ุ สมบัติ - สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการเพิม่ พูน - จานวนอาจารย์ที่ได้เพิ่มพูนความรู้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ความรู้และประสบการณ์ โดยให้เข้า
และเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาดูงาน ประชุมอบรมสัมมนาทั้งใน - จานวนครั้งในการฝึกอบรมด้านการ
ระดับชาติและนานาชาติ
วิจัย
- สนับสนุนโดยหาแหล่งเงินอุดหนุนวิจัย - จานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
สนับสนุนเครื่องมือวิจัยและการตีพิมพ์ ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อนักวิชาการและ และนานาชาติในแต่ละปี
สาธารณชน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
 ระบบทวิภาค  ระบบไตรภาค

 ระบบจตุรภาค

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มี
 ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก 5)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจมี พื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรไม่เพียงพอ ขาดทักษะและความสามารถ
การใช้ภาษาต่างประเทศและไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา ประกอบกับการเรียนการสอนภาษาสเปน
ระดับมัธยมศึกษามีอยู่ในวงจากัด ทาให้ผู้สมัครเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาสเปนมาก่อน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษามีความรู้พื้นฐานทางภาษา กรณีที่นักศึกษาจาเป็นต้องปรับพื้นฐานให้จัดอบรมก่อนเริ่ม
ภาคการศึกษาแรก
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะนาการเรียนการสอน
- มีระบบอาจารย์ให้คาปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้คาปรึกษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
- จัดสอนปรับพื้นฐาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
40
45
50
55
60
ชั้นปีที่ 2
35
40
45
30
ชั้นปีที่ 3
30
35
40
ชั้นปีที่ 4
25
30
รวม
40
80
120
160
160
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
25
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 แสดงงบประมาณจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตัง้ งบประมาณ
รายการงบประมาณ
จานวนเงิน
2560
2561
2562
เงินเดือน
2,882,160
3,055,090
3,238,395
ค่าตอบแทน (1)
366,750
366,750
366,750
ค่าใช้สอย (2)
8,775
8,775
8,775
ค่าวัสดุ (3)
5,000
5,000
5,000
ค่าครุภณ
ั ฑ์ (4)
30,000
30,000
ยอดรวม 1+2+3+4
380,525
410,525
410,525
รวมทั้งหมด
3,262,685
3,465,615
3,648,920

2563
3,432,700
366,750
8,775
5,000
30,000
410,525
3,843,225

2564
3,638,670
366,750
8,775
5,000
30,000
410,525
4,049,195

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร 32,624.35 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 และข้อ 9
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
18 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอก
72 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับเลือก
18 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
42 หน่วยกิต
วิชาโท
18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

40 หน่วยกิต

90 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

11
3.1.3 รายวิชา
1) ความหมายของรหัสประจากระบวนวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้
SPN หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาสเปน
2) ความหมายของเลขประจากระบวนวิชา
-เลขรหัสวิชาตัวแรก (หลักพัน) แสดง ชั้นปีของกระบวนวิชา
-เลขรหัสวิชาตัวที่สอง (หลักร้อย) แสดง หมวดวิชา
เลข 0
(SPN 0000) หมายถึง หมวดพื้นฐานภาษาสเปน
เลข 1 และเลข 2
(SPN 0100, SPN 0200) หมายถึง หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป
สาหรับวิชาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล
เลข 3
(SPN 0300) หมายถึง หมวดวรรณคดีสเปน
เลข 4
(SPN 0400) หมายถึง หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกัน
เลข 5
(SPN 0500) หมายถึง หมวดอารยธรรมสเปน
เลข 6
(SPN 0600) หมายถึง หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน
เลข 7
(SPN 0700) หมายถึง หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน
เลข 9
(SPN 0900) หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
-เลขรหัสวิชาตัวที่ 3 (หลักสิบ) แสดง กลุ่มวิชา
XX1X หมายถึง การฟัง
XX2X หมายถึง การพูด
XX3X หมายถึง การอ่าน
XX4X หมายถึง การเขียน
XX1X หมายถึง ร้อยแก้ว
XX2X หมายถึง ร้อยกรอง
XX3X หมายถึง ละคร
-เลขรหัสวิชาตัวที่ 4 (หลักหน่วย) แสดง ลาดับของกระบวนวิชา
3) กระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40 หน่วยกิต
ประกอบด้วยวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตและกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
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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BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chimistry)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
(Introduction to Physics)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Science)
หรือ เลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

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

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 10 หน่วยกิต
ART 1003

ศิลปวิจักษณ์
(Art Appreciation)
เลือกเรียน 1 วิชา
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
2 หน่วยกิต
(Music Appreciation)
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
เลือกเรียน
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
(Eastern Civlization)
3 หน่วยกิต
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(Foundations of Thai Culture)
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
LIS 1001

หลักการดารงชีวิตในสังคม
(Principles for Living in a Society)
เลือกเรียน
วัฒนธรรมและศาสนา
1 วิชา
(Culture and Religion)
3 หน่วยกิต
ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่วยกิต
**ECO 1003
**LAW 1004
POL 1100
**PSY 1001
**RAM 1000
**SOC 1003

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
(Introduction to Law)
รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psycology)

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

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

กลุ่มวิชาภาษา
-ภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
(Spanish for Communication 1)
**SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
(Spanish for Communication 2)
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3
(Spanish for Communication 3)
**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4
(Spanish for Communication 4)
-ภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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
ให้เลือกเรียน 6 กระบวนวิชาจาก 9 กระบวนวิชาต่อไปนี้ ทั้งนี้ วิชาที่นักศึกษาไม่ได้เลือกเป็น
“เอกบังคับเลือก” ให้เรียนเป็นวิชา “เอกเลือก” ได้
หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป
SPN 2111
SPN 2121
SPN 2131
SPN 3141
SPN 4201
หมวดวรรณคดีสเปน
SPN 3301
หมวดอารยธรรมสเปน
SPN 3501

การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1
(Spanish Listening Comprehension 1)
สนทนาภาษาสเปน 1
(Spanish Conversation 1)
การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1
(Spanish Reading Comprehension 1)
การเขียนภาษาสเปน 1
(Spanish Writing 1)
การแปลสเปน – ไทย 1
(Translation: Spanish – Thai 1)

3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน
(Introduction to Spanish Literature)

3 (3-0-6)

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1
(Readings in Spanish Civilization 1)

3 (3-0-6)

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1
(Readings in Latin American Civilization 1)

3 (3-0-6)

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

หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน
SPN 3601
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หมวดภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
SPN 2901

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
3 (3-0-6)
(Introduction to Spanish Linguistics)
-วิชาเอกเลือก
42
หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนเลือกเรียนกระบวนวิชา SPN XXXX ต่างๆ ของหลักสูตร โดยเลือกจากหมวดเดียวกัน
หรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป
SPN 2112
การฟังภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2
3 (3-0-6)
(Spanish Listening Comprehension 2)
SPN 2122
สนทนาภาษาสเปน 2
3 (3-0-6)
(Spanish Conversation 2)
SPN 2132
การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2
3 (3-0-6)
(Spanish Reading Comprehension 2)
SPN 3121
สนทนาภาษาสเปน 3
3 (3-0-6)
(Spanish Conversation 3)
SPN 3142
การเขียนภาษาสเปน 2
3 (3-0-6)
(Spanish Writing 2)
SPN 4202
การแปลสเปน-ไทย 2
3 (3-0-6)
(Translation: Spanish – Thai 2)
SPN 4203
การแปลไทย-สเปน
3 (3-0-6)
(Translation: Thai - Spanish)
หมวดวรรณคดีสเปน
SPN 4311
SPN 4312
SPN 4313
SPN 4314
SPN 4331

นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก์
(Spanish Picaresque Novel)
งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต้
(Don Quixote)
วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20
(20th Century Spanish Literature)
การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน
(Analysis of Literary Texts in Spanish)
บทละครสเปนยุคทอง
(Drama of the Golden Age)

หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกัน
SPN 3401
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน
(Introduction to Latin American Literature)
SPN 4401
วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษที่ 20
(20th Century Latin American Literature)
SPN 4402
วรรณกรรมฟิลิปปินส์ที่เขียนด้วยภาษาสเปน
(Philippine Literary Works in Spanish)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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หมวดอารยธรรมสเปน
SPN 3502
SPN 4501
SPN 4502

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 2
(Readings in Spanish Civilization 2)
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน
(Readings in Spain Today)
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน
(Readings in Spanish Arts)

หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาเอก สามารถเลือกเรียนวิชา WES 1001
*WES 1001
เป็นเลือกเสรีได้วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร
(Western Culture for Communication)
หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน
SPN 3601
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1
(Readings in Latin American Civilization 1)
**SPN 3602
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2
(Readings in Latin American Civilization 2)
SPN 4601
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับลาตินอเมริกาปัจจุบัน
(Readings in Latin America Today)
SPN 4602
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะลาตินอเมริกัน
(Readings in Latin American Arts)
*SPN 4604
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก
(Readings in Mexico)
หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน
SPN 3701
ภาษาสเปนธุรกิจ 1
(Business Spanish 1)
SPN 3702
ภาษาสเปนธุรกิจ 2
(Business Spanish 2)
**SPN 3783
ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
(SPN 3782)
(Spanish for Service Industry)
SPN 4701
ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(Spanish for Tour Guide 1)
SPN 4702
ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(Spanish for Tour Guide 2)
หมวดภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
SPN 3901
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน
(Spanish Phonietics and Phonology)
*SPN 3904
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ภาษาสเปน
(Spanish Morphology and Syntax)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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(2) วิชาโท 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซากั
้ บวิชาเอก หรือเลือกเรียนวิชาโทใน
คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชานั้นๆ
(2) สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์
วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชา
ใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
(3) สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชา
ใดก็ได้ในสาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
(4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนจะต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
สาหรับรายละเอียดอื่นๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่
เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หากเรียนวิชาคู่ซ้า คณะมนุษยศาสตร์
จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
**HIS 1001
อารยธรรมตะวันตก
**HIS 1002
อารยธรรมตะวันออก
**HIS 1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
PHI 1000
หลักการดารงชีวิตในสังคม
PHI 1001
วัฒนธรรมและศาสนา
PHI 1003
ปรัชญาเบื้องต้น
**SOC 1003
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
LIS 1001
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
**SPN 1011 (SPN1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1

จานวนหน่วยกิต
เลือกเรียน 1 วิชา
3 หน่วยกิต

3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา
3 หน่วยกิต

3(3-0-6)

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
เลือกเรียน 1 วิชา
2 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ART 1003
MSA 1003
**ECO 1003
**LAW 1004
**PSY 1001
POL 1100

ศิลปวิจักษณ์
ดนตรีวิจักษณ์
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
จิตวิทยาทั่วไป
รัฐศาสตร์ทั่วไป

**RAM 1000
THA 1002

ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
เลือกเรียน
1 วิชา 3 หน่วยกิต

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

XXX9999.
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
**SPN 1012 (SPN1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
XXX9999
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา
รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
20 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
รวม 15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
**SPN 3011(SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม

3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
**SPN 4011 (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
**SPN 4012 (SPN 4002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาเอก 1 กระบวนวิชา
XXX9999
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
วิชาโทภาษาสเปน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น /คณะอื่นเรียน ประกอบด้วย
วิชาโทแผน ก สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบไปด้วยวิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
- วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
**SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
**SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
รวม 15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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**SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3
**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4
- วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ โดยเลือกจากหมวดเดียวกัน
หรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 6 หน่วยกิต
วิชาโทแผน ข สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนภาษาสเปน (SPN 1011 – SPN 2012) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว
ประกอบไปด้วยวิชาวิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
- วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
ให้เรียน 2 กระบวนวิชาต่อไปนี้
**SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6
- วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปนทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ โดยเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 12 หน่วยกิต

วิชาโทแผน ค สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 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
ให้เลือกเรียน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปนทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ โดยเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 12 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสาคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบตั ิและการจัดการเกษตร
(Not open to science students)
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social
important and environment studies.
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BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดารงชีวิต และชีววิทยาสาหรับ
ชีวิตประจาวัน
(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)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
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)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ 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)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจาวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดารงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
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)
ประวัติค วามเป็น มาของคอมพิว เตอร์ ระบบเลขฐานต่า งๆ องค์ป ระกอบต่างๆ ของคอมพิว เตอร์ทั้งด้า น
ฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แวร์ การสื่อ สารข้อมู ล เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์เบื้อ งต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ
แนวความคิ ดในการพั ฒ นาโปรแกรม และการประยุ กต์ ใช้ ระบบงานคอมพิ วเตอร์ 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)
(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชั่น ระบบจานวนจริง 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)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่ าพารามิ เตอร์ การทดสอบข้ อ สมมุ ติ ฐาน สหสั ม พั น ธ์ แ ละ การถดถอย และการประยุ ก ต์ ท าง
สังคมศาสตร์
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, probability sampling,
estimation, hypothesis test, correlation, and regression, And applied for Social Sciences.
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสาคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละ
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 ดนตรีวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจ
ในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจาเป็นแก่การฟัง 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)
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและ
การค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่
สารสนเทศวิธีการค้นคว้า การทารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
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 โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบงาของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อ
โลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 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 พัฒนาการและความสาเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่
โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรม
ตะวันตกที่ครอบงาโลกยุคใหม่
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 หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การแสวงหาคุณค่า และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิด และความจาเป็น
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 วัฒนธรรมไทยในอดีตและ ปัจจุบนั
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน สาระสาคัญที่ควร
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.
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ สิทธิและการใช้
สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกาหนดตัวบุคคล 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 ศึกษาประเด็นสาคัญ 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)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์)
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมทั้ง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การกาหนด
ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุ น รายรับ และกาไรจากการผลิต ตลาด รายได้
ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ 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 พื้นฐานทางสรีระวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจา อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน
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 ความรู้คคู่ ุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ
คุณ ธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนาหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทย มี
สานึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย
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.

กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาสเปน
**SPN 1011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(SPN 1001) (Spanish for Communication 1)
ศึกษาภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยคาศัพท์ สานวนและประโยค
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 อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น (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 อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (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 ระบบคาและระบบประโยค ตลอดจนการใช้
ราชาศัพท์และสานวนไทย เพื่อนาไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง 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 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5
3 (2-2-5)
(SPN 3001) (Spanish for Communication 5)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน (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)

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6
3 (2-2-5)
(Spanish for Communication 6)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน (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)

**SPN4011
(SPN4001)

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7
3 (2-2-5)
(Spanish for Communication 7)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน (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)

29
**SPN 4012
(SPN 4002)

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8
3 (2-2-5)
(Spanish for Communication 8)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นลักษณะโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาสเปน (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 เน้นการจาแนกเสียงของคา การลงเสียงหนักเบา และ
ทานองเสียง โดยฝึกฟังข้อความสัน้ ๆ จากเจ้าของภาษา และทาแบบฝึกหัดหัดทดสอบความเข้าใจ (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)
ฝึกฟังภาษาสเปนเพื่อจับใจความสาคัญของข้อความที่มีความยาวมากขึ้น เช่น การฟังข่าว การสัมภาษณ์
การบรรยายทางวิชาการ จากเจ้าของภาษา และทาแบบทดสอบความเข้าใจ (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 โดยเน้นการออกเสียง การใช้คาศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยค
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 โดยเน้นการสรุปใจความสาคัญ การเสนอความคิดเห็นและการ
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)
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนที่คัดเลือกมา เพือ่ ความเข้าใจเนื้อหา ใจความ ศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ภาษา (ควรเรียนกระบวนวิชา 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

การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 2
3 (3-0-6)
(Spanish Reading Comprehension 2)
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนที่คัดเลือกมา เพื่อความเข้าใจเนื้อหา ใจความ ศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ภาษาในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา 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)

SPN 3121

สนทนาภาษาสเปน 3
3 (3-0-6)
(Spanish Conversation 3)
ฝึกสนทนาภาษาสเปนในหัวข้อต่าง ๆ ในระดับที่สูงกว่าใน SPN 2122 โดยเน้นการสรุปใจความสาคัญ
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 โดยฝึกการใช้ถ้อยคา สานวน และไวยากรณ์ เพื่อสร้างประโยคและอนุ
เฉทต่าง ๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 โดยฝึกการใช้ถ้อยคา สานวน และไวยากรณ์ในระดับทีส่ ูงขึ้น
เพื่อการเขียนเรียงความประเภทต่างๆ (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)
ฝึกฝนวิธีการตีความหมายและการแปลเบื้องต้นโดยการเปรียบเทียบถ้อยคา สานวน 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)
ฝึกฝนการแปลข้อความทีม่ ีระดับภาษาที่ซับซ้อนขึ้นจากภาษาสเปนสูภ่ าษาไทย (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 โดยเปรียบเทียบถ้อยคา สานวนและโครงสร้างทาง
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)
ศึกษาบทอ่านวรรณคดีสเปนที่สาคัญ ๆ ตั้งแต่สมัยกลางจนถึงศตวรรษที่ 20 เพื่อให้รู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์บ้านเมือง สภาพสังคมกับแนวความคิดและลักษณะของวรรณกรรมในแต่ละสมัย(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

นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก์
3 (3-0-6)
(Spanish Picaresque Novel)
ศึกษาต้นกาเนิดและลักษณะของนวนิยายแบบพิคาเรสก์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของนวนิยาย
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

งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต้
3 (3-0-6)
(Don Quixote)
ศึกษางานประพันธ์เรื่อง ดอน กิโฆเต้ (Don Quixote) ของมิเกล๎ เด เซร๎บันเตส (Miguel de
Cervantes) ซึ่งเป็นวรรณกรรมชิน้ เอกชิ้นหนึ่งของโลก 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

วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
th
(20 Century Spanish Literature)
ศึ ก ษาชี วิ ต และงานประพั น ธ์ ข องนั ก เขี ย นเด่ น ๆของศตวรรษที่ 20 โดยเน้ น ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
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 เนื้อหาความคิดและลีลา
การเขียน เน้นให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษาและวรรณคดี (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, ติร์โซ เด โมลินา, กัลเดรอน เด ลา บาร์กา 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)
ศึกษาบทอ่านวรรณคดีลาตินอเมริกันที่สาคัญ ๆ ซึ่งเขียนเป็นภาษาสเปน โดยเริ่มจากสมัยอาณานิคมจนถึง
ปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา 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

วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
th
(20 Century Latin American Literature)
ศึกษาผลงานวรรณกรรมชิ้น สาคัญ ของวรรณคดี ลาตินอเมริกันในศตวรรษที่ 20 ในรูป แบบ นวนิยาย
สมั ย ใหม่ บทความ บทละครร่ ว มสมั ย บทกวี แ ละวรรณกรรมแฟนตาซี โดยให้ ค วามสนใจพิ เศษกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (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)
ศึกษาวรรณกรรมฟิลิปปินส์ทเี่ ขียนด้วยภาษาสเปนซึ่งคัดเลือกมาจากงานประพันธ์ที่สาคัญในสมัยต่าง ๆ โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและวรรณกรรมเพื่อให้เข้าใจมรดกทาง
วัฒนธรรมแบบสเปนในประเทศฟิลิปปินส์ยิ่งขึ้น
(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 (ควรเรียนกระบวนวิชา 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 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 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

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
(Readings in Spain Today)
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง 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

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน
3 (3-0-6)
(Readings in Spanish Arts)
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะสเปนด้าน 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)

*WES 1001

วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Western Culture for Communication)
ศึกษาอัตลักษณ์ ด้านวัฒ นธรรมของประเทศที่ใช้ภ าษาฝรั่งเศส เยอรมั น สเปน รัสเซีย เพื่ อให้นั กศึกษา
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 21 st
century.

หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน
SPN 3601
บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1
3 (3-0-6)
(Readings in Latin American Civilization 1)
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาตั้งแต่สมัยก่อนการ
ค้นพบของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสจนถึงก่อนการต่อสู้เพื่อเอกราช (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 (ควรเรียนกระบวนวิชา 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

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับลาตินอเมริกาปัจจุบัน
3 (3-0-6)
(Readings in Latin America Today)
ศึกษาบทอ่านภาษาสเปนที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของกลุม่ ประเทศ
ลาตินอเมริกันปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา 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

บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะลาตินอเมริกัน
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
โดยเน้นปัจจุบันเป็นสาคัญ 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)
ศึกษาคาศัพท์เทคนิค สานวน ลีลาในการสื่อสารด้านธุรกิจภาษาสเปน 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)

36
SPN 3702

ภาษาสเปนธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
(Business Spanish 2)
ศึกษาคาศัพท์เทคนิค สานวน ลีลาในการสื่อสารด้านธุรกิจภาษาสเปน ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อความเข้าใจใน
การอ่านและการนาไปใช้ (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)
ศึกษาคาศัพท์และสานวนภาษาสเปน รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
บริการ โดยเฉพาะงานโรงแรม ภั ต ตาคาร การให้ บ ริการภาคพื้ น ดิน และบนเครื่องบิ น ฯลฯ (ควรเรีย น
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

ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3 (3-0-6)
(Spanish for Tour Guides 1)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน 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

ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (3-0-6)
(Spanish for Tour Guides 2)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาสเปนจากบทอ่านและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
บุคคลสาคัญ 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)
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หมวดภาษาศาสตร์
SPN 2901
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
3 (3-0-6)
(Introduction to Spanish Linguistics)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สเปนในเรื่องหน่วยเสียง หน่วยคา โครงสร้างประโยคของภาษาสเปน
ปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 2011 มาก่อน)
A study of Spanish linguistics: phonemes, morphemes and structures of modern Spanish.
(Recommended preliminary course: SPN 2011)
SPN 3901

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)

*SPN 3904

วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ภาษาสเปน
3(3-0-6)
(Spanish Morphology and Syntax)
ศึกษาองค์ประกอบและระบบของคาในภาษาสเปน รวมทั้งศึกษาหน้าที่ของคา 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)
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3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา
(นาย/นาง/
วิชาการ
นางสาว) (ผศ./รศ./ศ.)
*1 นางสาว
ผศ.
Ph.D.
สว่างวัน
(Cum laude)
ไตรเจริญวิวัฒน์
M.A.

*2

นายโอฬาร
พฤติศรัณยนนท์

อาจารย์

Foreign
Language
(Spanish
Literature)
Spanish Latin
American
Literatures and
อ.บ. (เกียรตินิยม Cultures
อันดับหนึ่ง)
ภาษาสเปน
Postdoctoral
Education
Certificate
Ph. D.
(Cum laude)
M.A.

*3

*4.

*5.

นางสาว
รัฐพร
อมตวนิช

อาจารย์

นางสาว
อาจารย์
ไพรริน สิมมา

Ms. Amaia อาจารย์
Olmo LÓpez

สาขาวิชา

Language and
Literature
Teaching
Translation

อ.บ.
(เกียรตินิยม)
ศศ.ม.

ภาษาสเปน
ยุโรปศึกษา

อ.บ.

ภาษาสเปน

Ph.D.
(Cum laude)

Foreign
Language
(Spanish
M.A.
language and
Linguistics)
Foreign
อ.บ. (เกียรตินิยม Language
อันดับหนึ่ง)
(Spanish
language)
ภาษาสเปน
M.A.
Spanish
Language and
Literature
Teaching
M.A.
Hispanic
Philology

* อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ รายชื่อเดียวกัน

สถานศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ

University of
Alicante

Spain

2554

New York
University in
Madrid

Spain

2532

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
National
Autonomous
University of
Mexico
University of
Valladolid

ไทย

2529

Mexico

2550

Spain

2545

Complutense
University of
Madrid
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of
Salamanca

Spain

2537

ไทย

2535

ไทย

2541

ไทย

2540

Spain

2556

University of
Salamanca

Spain

2549

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2545

Madrid Open
University

Spain

2557

Complutense
University of
Madrid

Spain

2556
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หมายเหตุ ผู้มีรายนามลาดับที่ 5 ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นไม่ได้แยกออกจาก
กัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมชั้นปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท
3.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ ชื่อ – สกุล ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา
ที่
วิชาการ
*1. นางสาว
ผศ.
Ph.D.
สว่างวัน
(Cum laude)
ไตรเจริญวิวัฒน์
M.A.

*2.

นายโอฬาร อาจารย์
พฤติศรัณยนนท์

Foreign Language
(Spanish
Literature)
Spanish Latin
American
Literatures and
Cultures
อ.บ. (เกียรตินิยม ภาษาสเปน
อันดับหนึ่ง)
Postdoctoral Education
Certificate
Ph. D.
(Cum laude)
M.A.

*3.

*4.

5.

นางสาว
รัฐพร
อมตวนิช

อาจารย์

นางสาว
อาจารย์
ไพรริน สิมมา

Ms. Cristina อาจารย์
González
Velasco

สาขาวิชา

Language and
Literature
Teaching
Translation

สถานศึกษา
University of
Alicante

Spain

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554

New York
University in
Madrid

Spain

2532

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
National
Autonomous
University of
Mexico
University of
Valladolid

ไทย

2529

Mexico

2550

Spain

2545

Spain

2537

ไทย

2535

ไทย

2541

ไทย

2540

Spain

2556

Spain

2549

ไทย

2545

Spain

2559

Spain

2537

Complutense
University of
Madrid
ประเทศสเปน
อ.บ.
ภาษาสเปน
จุฬาลงกรณ์
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัย
ศศ. ม.
ยุโรปศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อ.บ.
ภาษาสเปน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Ph.D.
Foreign Language University of
(Cum laude)
(Spanish language Salamanca
and Linguistics)
M.A.
Foreign Language University of
(Spanish
Salamanca
language)
อ.บ. (เกียรตินิยม ภาษาสเปน
จุฬาลงกรณ์
อันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัย
Ph. D
Education
Autonomous
(Cum laude)
(University
University of
Teacher Training) Madrid
M.A.
Psychology in
Complutense
Education
University of
Madrid

ประเทศ
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ลาดับ ชื่อ – สกุล ตาแหน่งทาง
ที่
วิชาการ
6. Ms.
อาจารย์
EsterLicia
López
García
*7. Ms. Amaia อาจารย์
Olmo
López

วุฒิการศึกษา
M.A.

Education

University of
Granada

Spain

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2548

M.A.

Spanish
Language and
Literature
Teaching

Madrid Open
University

Spain

2557

Complutense
University of
Madrid

Spain

2556

M.A.

สาขาวิชา

Hispanic
Philology

สถานศึกษา

ประเทศ

หมายเหตุ ผู้มีรายนามลาดับที่ 5-7 ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศสเปน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นไม่ได้แยกออก
จากกัน เมื่อศึกษาจบตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 6 ปี (รวมชั้นปีเตรียม 1 ปี) จะถือว่าจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
3.4 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ไม่มี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่มี
5.3 ช่วงเวลา
ไม่มี
5.4 จานวนหน่วยกิต
ไม่มี
5.5 การเตรียมการ
ไม่มี
5.6 กระบวนการประเมินผล
ไม่มี
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ เป็น
พลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
วิชาชีพและต่อสังคม
2.ด้านทักษะความรู้
มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม ในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
3.ด้านทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
มีความสามารถในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและมีความรูท้ ี่ทันสมัย
4. ด้านบุคลิกภาพ
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีมารยาทสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเนื้อหาความรูเ้ กี่ยวกับผลกระทบของการขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่มีต่อสังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะและของมหาวิทยาลัย
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานความรู้ของศาสตร์และเชื่อมโยงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบตั ิงานจริง
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดและสื่อออนไลน์ เช่น e-learning, ebook และเว็บไซต์อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาได้ทางานเป็น
รายบุคคลเพื่อแสดงวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ การทางานร่วมกับผู้อื่น การเข้า
สังคม การวางตัวที่เหมาะสมในสังคม ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ
อีกทั้งจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
โดยจะแบ่งเป็นผลการเรียนรู้เป็นหมวด ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้มีการกาหนดหมดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้ง รูปแบบของแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ไว้
2.1 ผลการเรียนรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการมีวินัย
(2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบ
คาถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
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1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
ของนักศึกษา
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะทีต่ ้องการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพนื้ ฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
(2) การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
จนได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน
(2) พิจารณาจากการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลอื่น
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) แนะนาการทางานกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน
อย่างชัดเจน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการทางานกลุม่ ทั้งรายบุคคล รายกลุม่ และการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information
Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีทักษะในการคานวณ
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ยกตัวอย่างและแนะนาการคานวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข
(2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทารายงานและนาเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี
รวมทั้งการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการคานวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน
(4) การนาเสนอรายงานหน้าห้องเรียน
2.1.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัยและตรงต่อเวลา
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายให้นักศึกษาตระหนักถึงระเบียบวินัยและความซือ่ สัตย์สุจริต
(2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เกีย่ วข้อง
(3) ผู้สอนแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบการสอ
(4) กิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
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1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากสังเกตความประพฤติของนักศึกษาในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากเรื่องการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อการเรียน
(3) ประเมินผลจรรยาบรรณทางวิชาการในงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคล
2.1.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาสเปน
(2) ศึกษาและเข้าใจความรู้ในสาขาวิชาภาษาสเปนและนาไปประยุกต์ใช้
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาสเปนในการศึกษาหรือในการประกอบ
อาชีพ
(4) สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน
เพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้โอกาสผูเ้ รียนได้คิดเป็น ทาเป็น
(2) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บรรยาย อภิปรายกลุม่ การทางาน
กลุ่ม การนาเสนอรายงาน
(3) วิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติ
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลความรู้นักศึกษา โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
(2) ประเมินผลความรู้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินผลความรู้นักศึกษาจากการทดสอบความรู้ สอบปลายภาค
(4) ประเมินผลจากงานฝึกปฏิบัติ หรือศึกษาค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง
2.1.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ให้นักศึกษาฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล
(2) ฝึกวิเคราะห์ปญ
ั หาจากกรณีศกึ ษาและสรุปประเด็นปัญหาได้
(3) เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหา และการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในสาขาวิชาที่เรียน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ จากทักษะกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
(2) ประเมินจากทักษะการนาเสนอ และผลงานการฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) พัฒนาทักษะภาษาสเปนในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
(2) พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตาม ทางานเป็นกลุ่ม
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทางานร่วมกัน รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม
(3) เน้นให้มีความรับผิดชอบในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในชั้นเรียน
(2) ประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการทางาน
(3) รู้จักการประเมินตนเองและเพือ่ น
2.1.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะทีต่ ้องการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมูล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาสเปนในการสือ่ สาร
(2) มอบหมายให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและคัดเลือกข้อมูล
(3) ให้นาเสนอรายงานรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลจากทักษะในการสือ่ สาร
(2) ประเมินทักษะในการสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม
(3) ประเมินผลจากการทารายงานและนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ภาคผนวก 1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 5)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้
2.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน
2.1.2 กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของจานวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบ
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุงในปีต่อไป
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้
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 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรกาหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรีย นรู้ห ลั งจากนัก ศึก ษาส าเร็จ การศึก ษาเพื่ อน ามาใช้
ปรับ ปรุงกระบวนการเรีย นการสอนและหลั กสูต รให้ส อดคล้อ งกั บความต้ องการของตลาดแรงงานและตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ได้แก่ การสารวจจานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาในแต่ละรุ่น ระยะเวลา
การหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรูค้ วามสามารถ คุณภาพและความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผูใ้ ช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและความรับผิดชอบของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและทางานในสถานประกอบการนั้น
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ด้านอื่นของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20 (ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก 5)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาคณาจารย์
1 . การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกีย่ วกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลีย้ งให้แก่อาจารย์ใหม่ แนะนาการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์
2 . การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วมสัมมนา
อบรม ดูงานและประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มจี านวนและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
1.2 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียน
ให้ครบทุกรายวิชา
1.3 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 45 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ.กาหนด
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2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2)
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน
ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณ ฑิ ตเป็ นประจาทุก ปี เพื่อ เป็น ข้อ มูล
สาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการสารวจให้กับคณะรับทราบ
3. นักศึกษา
หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 5) สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความสาคัญกับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยมี
กระบวนการดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 5)
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อวางกล
ยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตรา
การคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
1.3.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและกลไก
การดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของสานักคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เพื่อ
ใช้แนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาทีเ่ กินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ให้คาปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
1.3.3 การนัดให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส
ดังนั้นนักศึกษาจึงอาจขอพบอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียนโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะติดประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็น มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนหรือศึกษาด้วย
ตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่กาหนด ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วย
ตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพื่อขอคาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามช่องทางต่างๆ
ที่หลักสูตรกาหนด และประธานหลักสูตรนาข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตร หรือเขียนคาร้องที่
งานบริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ
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4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 กาหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร
1.1.2 เสนอข้อกาหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติให้คณะกรรมประจาคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพื่อวางแผนด้านอัตรากาลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ
4.2.2 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกีย่ วข้อง
4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
4.2.4 กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/
การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
5.1.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
5.1.3 การสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบ
และปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายงานวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีเกณฑ์การกาหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน ตลอดจนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผูเ้ รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตรได้นาระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเพื่อ
กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีการ
จัดการทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ตารา
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-books, e-learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนในห้องเรียน สื่อการ
เรียนการสอนสาหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ Wifi เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านกาหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังสารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา จากนั้นนาเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560
1. อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลัก สูตรอย่างน้อ ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา

4. จัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1
จัดทาหลังสอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดทาหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม) และ
ภาคฤดูร้อนจัดทาหลังสอบภาคฤดูร้อน

5. จัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการ
เรียนการสอน หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้าน 
วิชาการหรือวิชาชีพหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชี้บังคับ
1-5
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
8
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52
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินกลยุทธ์การสอนหลังจบภาคการศึกษา จากนั้น คณาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การประเมินของนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา สาหรับกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะปรับปรุ ง และกาหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูส้ อน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย
- บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผล
การดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา(หรือ
สัมพันธ์กับสาขา) อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นระบบ และ
มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ อาจารย์ผู้สอน
ตลอดจนจากรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ( มคอ.7)
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
2. ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (หลักสูตรปริญญา
ตรีต้องมีผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีอย่างน้อย 1 รายการ (อ้างอิงรูปแบบบรรณานุกรม)
3. ผลงานทางวิชาการของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจานวน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 คน (คณะเป็นผู้จัดทาลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี)
5. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่อ้างถึงในเล่มหลักสูตร
หมายเหตุ – ระบุเลขหน้า ทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก

ภาคผนวก 1
Curriculum Mapping
(แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง () หรือเว้นว่างเพื่อหมายถึงไม่เกี่ยวข้อง

รายวิชา
ผลการเรียนรู้

4. การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร

3. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2. มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ความรับผิดชอบรอง
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกีย่ วข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. มีทักษะในการคิดคานวณ

4. ดารงตนอยู่ในสังคมที่มคี วามแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

3. พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุม
อารมณ์และความอดทน

1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง

4. มุ่งศึกษาตลอดชีวิต

3. มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

2. การคิดเชิงมโนทัศน์

2. ความรู้

1. การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

4. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

1. คุณธรรมจริยธรรม

3. การนาความรูม้ าปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ

 ความรับผิดชอบหลัก

2. มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก

1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้

4. มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย

3. เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

2. มีจิตสาธารณะ

รายวิชา

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
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3. ทักษะทางปัญญา
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3
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
















2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต)
AGR 1003
3
BIO 1001
3
CMS 1003
3
PHY 1001
3
SCI 1003
3
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต)
INT 1005
3
MTH 1003
3
**STA 1003
3
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต)
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

1

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

1

4

1












กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (หน่วยกิต)
**LAW 1004
3
POL 1100
3
**ECO 1003
3 
**PSY 1001
3
**SOC 1003
3 
**RAM 1000
3 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต)
**SPN 1011
3 
**SPN 1012
3 
**SPN 2011
3 
**SPN 2012
3 
กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่วยกิต)
THA 1001
3
THA 1002
3

2

3




























2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
3

4

1































2

3

4

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





























































































ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยและตรงต่อเวลา
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหา
สาขาวิชาภาษาสเปน
ศึกษาและเข้าใจความรู้ในสาขาวิชาภาษาสเปนและนาไป
ประยุกต์ใช้
ขององค์กรและสั
คม ้ในสาขาวิชาภาษาสเปนใน
สามารถประยุ
กต์คงวามรู
การศึกษาหรือในการประกอบอาชีพ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน เพื่อเข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบัน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาทักษะภาษาสเปนในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน
พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตาม ทางานเป็นกลุ่ม
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคันและคัดเลือก
ข้อมูล
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
1
2
3
1
2
3

รายวิชา

58

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
X ไม่มี

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา

หมวดพื้นฐานภาษาสเปน
**SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6
**SPN 4011 (SPN 4001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 7
**SPN 4012 (SPN 4002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 8
หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป
SPN 2111 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 1
SPN 2112 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 2
SPN 2121 สนทนาภาษาสเปน 1
SPN 2122 สนทนาภาษาสเปน 2
SPN 2131 การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาสเปน 1
SPN 2132 การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาสเปน 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

1. คุณธรรม จริยธรรม

(หน่วยกิต)
3
3
3
3
(หน่วยกิต)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3























4

2. ความรู้

1

2























































3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4

1











2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
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รายวิชา

หมวดวรรณคดีสเปน
(หน่วยกิต)
SPN 3301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน
3
SPN 4311 นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก์
3
SPN 4312 งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต้
3
SPN 4313 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20
3
SPN 4314 การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน
3
SPN 4331 บทละครสเปนยุคทอง
3
หมวดวรรณคดีลาตินอเมริกัน
(หน่วยกิต)
SPN 3401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน
3
SPN 4401 วรรณคดีลาตินอเมริกนั ศตวรรษที่ 20
3
SPN 4402 วรรณกรรมฟิลิปปินส์ทีเขียนด้วยภาษาสเปน
3
หมวดอารยธรรมสเปน
(หน่วยกิต)
SPN 3501 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับอารยธรรมสเปน 1
3
SPN 3502 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับอารยธรรมสเปน 2
3
SPN 4501 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับประเทศสเปนปัจจุบัน
3
SPN 4502 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับศิลปะของประเทศสเปน
3
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร
3

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3



3
3











4

2. ความรู้

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

4









































































1







2







4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดอารยธรรมลาตินอเมริกัน
(หน่วยกิต)
SPN 3601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 1 3
**SPN 3602 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาตินอเมริกัน 2 3
SPN 4601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับลาตินอเมริกันปัจจุบัน
3
SPN 4602 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับศิลปะลาตินอเมริกัน
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 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3
SPN 4702 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3
หมวดภาษาศาสตร์
(หน่วยกิต)
SPN 2901 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
3
SPN 3901 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน
3
*SPN 3904 วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ภาษาสเปน
3

2

3

































4

2. ความรู้

1

2

3



























3. ทักษะทาง
ปัญญา

4

1

2



















3














4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





1

2

3




















5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3















 
 











ภาคผนวก 2

ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
ของ
นางสาวสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์
ตาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
- Ph.D.
- M.A.
- อ.บ.

ปี พ.ศ. ที่จบ
2554
2532
2529

สถานศึกษาและประเทศ
University of Alicante, Spain
New York University, Spain
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ตารา
สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์. (2558). ดอนกิโฆเต้ (Don Quixote). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ISBN: 978-616-318-792-5
หนังสือ (งานสร้างสรรค์)
(ผู้แปล) สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์. (2557). จบเกม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ผีเสื้อ. แปลจาก Final del juego
ประพันธ์โดย Julio Cortázar (ได้รับการรับรองการแปลจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณมกุฏ
อรฤดี และได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอาร์เจนตินา)
(ผู้แปล) สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์. (2558). ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า อัศวินต่าศักดิ์นักฝัน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ผีเสื้อ
(ได้รับการรับรองการแปลจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณมกุฏ อรฤดี และได้รับทุนสนับสนุนจาก
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสเปน)
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
ไม่มี
เกียรติคุณ
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับ Isabel la Católica (อิซาเบล ลา กาตอลิก้า) นับเป็นเครื่องราชฯ สูงสุดที่
ประเทศสเปนจะมอบให้แก่ผู้ทาคุณงามความดีด้านวัฒนธรรม
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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
ตาแหน่ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
- Post-doctoral

ปี พ.ศ. ที่จบ
2550

- Ph.D.
- M.A.

2545
2537

- อ.บ.

2535

สถานศึกษาและประเทศ
National Autonomous University of Mexico,
Mexico
University de Valladolid, Spain
Universidad Complutense de
Madrid, Spain
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 ปีที่ , 32 (2), 1-26.

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
ตารา
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 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3
SPN 4702 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
ของ
นางสาวรัฐพร อมตวนิช
ตาแหน่ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ศศ..ม.
อ.บ.

ปี พ.ศ. ที่จบ
2541
2540

สถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
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
ตาแหน่ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D
M.A.
อ.บ.

ปี พ.ศ. ที่จบ
2556
2549
2545

สถานศึกษาและประเทศ
University of Salamanca, Spain
University of Salamanca, Spain
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
บทความ
ไพรริน สิมมา. (2557). หน้าที่ของคาว่า “ซึง่ ” ในระดับปริจเฉท. วารสารรามค่าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 33 (1), 1-22.
ไพรริน สิมมา (2559). การศึกษาแนวทางการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 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
ตาแหน่ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
M.A.
M.A.

ปี พ.ศ. ที่จบ
2557
2556

สถานศึกษาและประเทศ
Madrid Open University, Spain
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: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 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 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (2560)
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42หน่วยกิต
หน่วยกิต
RAM 1000 ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
1. กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือก
เรียนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to computer Systems)
MTH 1003 (MA103) คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
STA 1003 (ST103) สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชา
พื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
**BIO 1003 (BI 103) ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
GLY 1003 (GY 103) ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Geology)
MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental of Meteorology)
*PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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 40 หน่วยกิต

1. กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้
เลือกเรียนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
(Introduction to Agriculture)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
(Introduction to Physics)

3(3-0-6)
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SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET,
PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่
นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

2. กลุม่ มนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
เลือกเรียน
MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิ ักษณ์
1 วิชา 2(2-0-4)
(Music Appreciation)
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization) เลือกเรียน
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา 3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยี
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)

2. กลุม่ มนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
เลือกเรียน
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
1 วิชา 2(2-0-4)
(Music Appreciation)
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
เลือกเรียน
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา 3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
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. กลุม่ สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Economics)
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
กฎหมายทั่วไป
เลือกเรียน
(Introduction to Law)
1 วิชา
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
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)

3. กลุม่ สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**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 ความรู้คคู่ ุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
เบื้องต้น
(Introduction to Sociology and
Anthropology)

75
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนวิชาภาษาสเปน 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)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนวิชาภาษาสเปน 4 กระบวนวิชา
รวม 12 หน่วยกิต 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)

5. กลุม่ วิชาภาษาไทย 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)

5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

หมวดวิชาเอก 63 หน่วยกิต
วิชาเอกภาษาสเปน
จานวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียน 4 วิชาต่อไปนี้
SPN 3001 ภาษาสเปนระดับกลาง 1
(Intermediate Spanish 1)
SPN 3002 ภาษาสเปนระดับกลาง 2
(Intermediate Spanish 2)
SPN 4001 ภาษาสเปนระดับสูง 1
(Advanced Spanish 1)
SPN 4002 ภาษาสเปนระดับสูง 2
(Advanced Spanish 2)
และให้นักศึกษาเลือกเรียน 3 กระบวนวิชา
จาก 8 กระบวนวิชาต่อไปนี้
SPN 2131 การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1
(Spanish Reading Comprehension 1)
SPN 3301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน
(Introduction to Spanish Literature)
SPN 3141 การเขียนภาษาสเปน 1
(Spanish Writing 1)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

3(2-2-5)3(2-2-5)3(2-2-5)-

-

3(2-2-5)-

3(3-0-6)3(3-0-6)3(3-0-6)SPN 2111 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 1
3(3-0-6)(Spanish Listening Comprehensiion 1)
-

วิชาเอกจานวนหน่วยกิตรวม 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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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 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ภาษาสเปน 3(3-0-6)
(Introduction to Spanish Linguistics)
2. วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ
จากทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต โดยต้องไม่ซา้
กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาโท 24 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ากับ
วิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
สาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชา
โทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าว มี
จานวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต
ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนัน้
จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สาหรับคณะทีไ่ ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้ถือ
กฎเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซากั
้ บกระบวนวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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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)
3. วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนเลือกเรียนกระบวนวิชา SPN XXXX
ต่างๆ ของหลักสูตร โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวด
รวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
วิชาโท 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้า
กับวิชาเอก หรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
วิชาโทของคณะนั้น ๆ กรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าว มี
จานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น จนครบ 18 หน่วยกิต
3. สาหรับคณะทีไ่ ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้
เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชานั้น
จนครบ 18 หน่วยกิต
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซากั
้ บกระบวน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี
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หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
1.นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษา ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 9
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หาก
หน่วยกิต
เรียนกระบวนวิชาคู่ซ้า คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียง
กระบวนวิชาเดียว
2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU 300) สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) จานวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชา
เลือกเสรีได้ และนักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ไม่ซ้ากับกะบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ความแตกต่างของวิชาโทภาษาสเปน
ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาโท ภาษาสเปน พ.ศ. 2555
วิชาโทภาษาสเปน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กาหนดจานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต
1.นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เรียน 5 กระบวนวิชาต่อไปนี้
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.นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไป
แล้ว ให้เลือกเรียน 5 กระบวนวิชาจาก 8 กระบวนวิชาต่อไปนี้
SPN 2131 การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ 1 3(3-0-6)
SPN 3001 ภาษาสเปนระดับกลาง 1 3(2-2-5)
SPN 3002 ภาษาสเปนระดับกลาง 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 ภาษาสเปนระดับสูง 1
3(2-2-5)
SPN 4002 ภาษาสเปนระดับสูง 2
3(2-2-5)

กาหนดจานวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 แผน ได้แก่
แผน ก สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษา
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
สาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ โดยเลือกจาก
หมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 6 หน่วยกิต
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วิชาโท ภาษาสเปน พ.ศ. 2555
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาโทภาษาสเปนสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา
ต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร โดยจะ
เลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมกับวิชาโทบังคับแล้ว จะต้อง
เป็นกระบวนวิชาระดับ 3000 – 4999 ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต

วิชาโทภาษาสเปน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แผน ข สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนภาษาสเปน
(SPN 1011
– SPN 2012) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว
ประกอบไปด้วยวิชาวิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก 12
หน่วยกิต
- วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
ให้เรียน 2 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
**SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5)
**SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6 3(2-2-5)
- วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ
โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ให้ครบ 12
หน่วยกิต
แผน ค สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา (SPN 1011 และ
SPN 1012)
ประกอบด้วยวิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต 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
ให้เลือกเรียน 4 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาสเปนที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ
โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้
ให้ครบ 12 หน่วยกิต
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาสเปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดภาษาสเปนปัจจุบัน
SPN 1001 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1
SPN 1002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2
SPN 2001 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3
SPN 2002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 4
SPN 3001 ภาษาสเปนระดับกลาง 1
SPN 3002 ภาษาสเปนระดับกลาง 2
SPN 4001 ภาษาสเปนระดับสูง 1
SPN 4002 ภาษาสเปนระดับสูง 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 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 1
SPN 2112 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 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 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 1
SPN 2112 การฟังภาษาสเปนเพือ่ ความเข้าใจ 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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน
SPN 3311 ร้อยแก้วสเปน
SPN 3321 ร้อยกรองสเปน
SPN 4311 นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก์
SPN 4312 งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต้
SPN 4313 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20
SPN 4314 การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน
SPN 4331 บทละครสเปนยุคทอง
- วรรณคดีลาตินอเมริกัน
SPN 3401 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน
SPN 4401 วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษที่ 20
SPN 4402 วรรณกรรมฟิลิปปินส์ที่เขียนด้วยภาษาสเปน

หมวดวรรณคดีภาษาสเปน
- วรรณคดีสเปน
SPN 3301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน
-ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
SPN 4311 นวนิยายสเปนแบบพิคาเรสก์
SPN 4312 งานประพันธ์เรื่องดอนกิโฆเต้
SPN 4313 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20
SPN 4314 การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาสเปน
SPN 4331 บทละครสเปนยุคทอง
- วรรณคดีลาตินอเมริกัน
SPN 3401 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับวรรณคดีลาตินอเมริกัน
SPN 4401 วรรณคดีลาตินอเมริกันศตวรรษที่ 20
SPN 4402 วรรณกรรมฟิลิปปินส์ที่เขียนด้วยภาษาสเปน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดอารยธรรม
หมวดอารยธรรม
- อารยธรรมสเปน
- อารยธรรมสเปน
SPN 3501 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1
SPN 3501 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 1
SPN 3502 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 2
SPN 3502 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมสเปน 2
SPN 4501 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน SPN 4501 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศสเปนปัจจุบัน
SPN 4502 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน SPN 4502 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับศิลปะของประเทศสเปน
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวั
- นตกเพื่อการสื่อสาร
- อารยธรรมลาตินอเมริกัน
SPN 3601 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน
อเมริกัน 1
SPN 3602 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน
อเมริกัน 2
SPN 3603 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมเม็กซิกัน
SPN 4601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับลาตินอเมริกาปัจจุบัน
SPN 4602 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับศิลปะลาตินอเมริกัน
SPN 4603 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับประเทศเม็กซิโกปัจจุบัน

- อารยธรรมลาตินอเมริกัน
SPN 3601 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน
อเมริกัน 1
**SPN 3602 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับอารยธรรมลาติน
อเมริกัน 2
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
SPN 4601 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับลาตินอเมริกาปัจจุบัน
SPN 4602 บทอ่านภาษาสเปนเกีย่ วกับศิลปะลาตินอเมริกัน
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
*SPN 4604 บทอ่านภาษาสเปนเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก

หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน
SPN 3701 ภาษาสเปนธุรกิจ 1
SPN 3702 ภาษาสเปนธุรกิจ 2
SPN 3782 ภาษาสเปนสาหรับบุคลากรด้านการโรงแรม
SPN 4701 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
SPN 4702 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 2

หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน
SPN 3701 ภาษาสเปนธุรกิจ 1
SPN 3702 ภาษาสเปนธุรกิจ 2
**SPN 3783 (SPN 3782) ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
SPN 4701 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
SPN 4702 ภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์ 2

หมวดภาษาศาสตร์
SPN 2901 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
SPN 3901 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน
SPN 3902 วิทยาหน่วยคาภาษาสเปน
SPN 3903 วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน
SPN 4901 อรรถศาสตร์ภาษาสเปน

หมวดภาษาศาสตร์
SPN 2901 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน
SPN 3901 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาสเปน
-- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
-- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
-- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
*SPN 3904 วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ภาษาสเปน
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