หลักสูตรวิชาโท
สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา
Minor Program in Hispanic and Latin American Studies
2. ชื่อปริญญา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช ภ าษาสเปนได อ ย า งถู ก ต อ งและมี
ประสิทธิภาพ
(2) เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ด า นประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปวัฒ นธรรม สัง คม และการเมือ งของ
ประเทศสเปนและประเทศในกลุมละตินอเมริกา
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวงวิชาการและวิชาชีพหรือศึกษาในขั้น
สูง
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป (โดยมีผลบังคับใชกับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2552)
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหก

สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต
ละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝ ก งานหรื อ ฝ ก ภาคสนาม (ภาคฝ ก งานอาชี พ ) ใช เ วลาฝ ก 3-6 ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด
ภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาตางๆในหลักสูตรไดตั้งแตชนั้ ปที่ 1 จนจบหลักสูตร
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 11,
12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1.0

F
0

12. งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอรอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายป ประมาณ
การคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณปละ 20,000 บาทตอคน
13. หลักสูตร
13.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไดศกึ ษารายวิชาตางๆ
ครบตามโครงสราง และองคประกอบของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาบังคับ
18
หนวยกิต
2. วิชาเลือก
6
หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาบังคับ
18
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 6 รายวิชา รวม 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้

สป. 171 ภาษาสเปน 1
3
หนวยกิต
SP 171 Spanish I
สป. 172 ภาษาสเปน 2
3
หนวยกิต
SP 172 Spanish II
สป. 201 ภาษาสเปน 3
3
หนวยกิต
SP 201 Spanish III
สป. 202 ภาษาสเปน 4
3
หนวยกิต
SP 202 Spanish IV
ป. 269 ประวัติศาสตรละตินอเมริกา
3
หนวยกิต
HS 269 History of Latin America
ป. 367 ประวัติศาสตรสเปน
3
หนวยกิต
HS 367 History of Spain
(1) นักศึกษาจะตองสอบ สป. 171 และ สป. 172 ไดไมต่ํากวา C
(2) ในกรณีทนี่ ักศึกษาไมเคยเรียนภาษาสเปนมากอน จะตองศึกษา สป. 171, สป. 172, สป. 201
และ สป. 202
(3) ในกรณีทนี่ ักศึกษาเลือก สป. 171 และ สป. 172 เปนวิชาเลือกในหมวดภาษาตางประเทศของ
วิชาศึกษาทั่วไป จะไมสามารถนับรวมหนวยกิตของวิชา สป. 171 และ สป. 172 เปนสวนหนึ่งของ
รายวิชาโทได นักศึกษาจะตองศึกษา สป. 201 และ สป. 202 และเลือกศึกษารายวิชาเลือกอื่นๆใน
หลักสูตรอีก
ไมนอยกวา 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต
(4) ในกรณีทนี่ ักศึกษามีพื้นความรูภาษาสเปนมากอน ตองสอบวัดระดับความรูภาษา
สเปน จากนัน้ นักศึกษาตองศึกษารายวิชาภาษาสเปนตอจากระดับที่ไดรับการยกเวนจนถึงระดับ
สป. 202 และเลือกศึกษารายวิชาเลือกอื่นๆในหลักสูตรสําหรับหนวยกิตที่เหลือ
2. วิชาเลือก
6
หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาอีก 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
สป. 306 ภาษาสเปน 5
3
หนวยกิต
SP 306 Spanish V
สป. 307 ภาษาสเปน 6
3
หนวยกิต
SP 307 Spanish VI
ป.265 ประวัติศาสตรตะวันตกกอนสมัยใหม
3
หนวยกิต
HS 265 History of the West in Pre-Modern Times
ป.266 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
3
หนวยกิต
HS 266 History of Modern Europe

ป. 360 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
3
หนวยกิต
HS 360 Contemporary History of the West
ป.365 ประวัติศาสตรสหภาพยุโรป
3
หนวยกิต
HS 365 History of European Union
ป. 366 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
3
หนวยกิต
HS 366 History of Western Art
ป. 369 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองรวมสมัยของละตินอเมริกา 3
หนวยกิต
HS 369 Contemporary History of Latin American Economy and Politics
ป. 466 ประวัติศาสตรภูมปิ ญญาตะวันตก
3
หนวยกิต
HS 466 Western Intellectual History
ป. 467 หัวขอเฉพาะในสเปนศึกษา
3
หนวยกิต
HS 467 Special Topics in Hispanic Studies
ป. 468 หัวขอเฉพาะในละตินอเมริกันศึกษา
3
หนวยกิต
HS 468 Special Topics in Latin American Studies
(1) นักศึกษาทีเ่ รียน สป. 171, สป. 172, สป. 201 และ สป. 202 เปนวิชาบังคับไมสามารถเลือก
สป. 306 และ สป. 307 เปนวิชาเลือกได
(2) นักศึกษาสามารถเลือก สป. 306 และสป. 307 เปนวิชาเลือกไดก็ตอเมื่อนักศึกษาเรียนสป. 171
และ สป. 172 เปนวิชาเลือกในหมวดภาษาตางประเทศของวิชาศึกษาทัว่ ไป หรือนักศึกษาสามารถ
สอบวัดระดับความรูภาษาสเปนผาน
13.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษาประกอบดวย
อักษรยอ 2 ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษามี
ความหมายดังนี้
สป. เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร
SP. เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษามี
ความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก

เลขหลักสิบ
เลข 0 และ7
เลขหลักรอย
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
13.4 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาสเปน
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

สป. 171
SP 171
สป. 172
SP 172
สป. 201
SP 201
สป. 202
SP 202
สป. 306
SP 306
สป. 307
SP 307
ป.265
HS 265
ป.266
HS 266
ป. 269
HS 269
ป. 360
HS 360
ป.365
HS 365
ป. 366
HS 366

ภาษาสเปน 1
Spanish I
ภาษาสเปน 2
Spanish II
ภาษาสเปน 3
Spanish III
ภาษาสเปน 4
Spanish IV
ภาษาสเปน 5
Spanish V
ภาษาสเปน 6
Spanish VI
ประวัติศาสตรตะวันตกกอนสมัยใหม
History of the West in Pre-Modern Times
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
History of Modern Europe
ประวัติศาสตรละตินอเมริกา
History of Latin America
ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
Contemporary History of the West
ประวัติศาสตรสหภาพยุโรป
History of European Union
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
History of Western Art

3 (2 – 3 – 4)
3 (2 – 3 – 4)
3 (2 – 3 – 4)
3 (2 – 3 – 4)
3 (2 – 3 – 4)
3 (2 – 3 – 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)

ป. 367
HS 367
ป. 369
HS 369
ป. 466
HS 466
ป. 467
HS 467
ป. 468
HS 468

ประวัติศาสตรสเปน
3(3–0–6)
History of Spain
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองรวมสมัย
3(3–0–6)
ของละตินอเมริกา
Contemporary History of Latin American Economy and Politics
ประวัติศาสตรภูมิปญญาตะวันตก
3(3–0–6)
Western Intellectual History
หัวขอเฉพาะในสเปนศึกษา
3(3–0–6)
Special Topics in Hispanic Studies
หัวขอเฉพาะในละตินอเมริกนั ศึกษา
3(3–0–6)
Special Topics in Latin American Studies

13.5 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
สป. 171 ภาษาสเปน 1
3
ป. 367 ประวัติศาสตรสเปน 3
รวม
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
สป. 172 ภาษาสเปน 2
3
หนวยกิต
ป. 269 ประวัติศาสตรละตินอเมริกา 3 หนวยกิต
รวม
6
หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
สป. 201 ภาษาสเปน 3
3
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
รวม
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
สป. 202 ภาษาสเปน 4
วิชาเลือก 1 รายวิชา
รวม

3
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

13.6 คําอธิบายรายวิชา
13.6.1 วิชาบังคับ
สป171
ภาษาสเปน 1
3(2–3–4)
SP171
Spanish I
การอานออกเสียง หลักไวยากรณและการใชภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
เนนคําศัพทและสํานวนทีใ่ ชในชีวิตประจําวัน และสามารถสรางประโยคงายๆได
Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in order to develop the
four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An emphasis on the patterns of simple
sentences.
สป172
SP172

ภาษาสเปน 2
3(2–3–4)
Spanish II
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา สป. 171
หลักไวยากรณและการใชภาษาสเปนระดับพื้นฐานตอจากภาษาสเปน 1 ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
เพื่อใหสื่อสารเรื่องราวในชีวติ ประจําวันได และสามารถสรางประโยคที่มีโครงสรางซับซอนขึ้น
Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four communication skills of
listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language for daily-life
communication. An emphasis on the patterns of more complex sentences.
สป201
SP201

ภาษาสเปน 3
3(2–3–4)
Spanish III
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา สป. 172
หลักไวยากรณและการใชภาษาสเปนระดับกลาง ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน เนนคําศัพท สํานวน
และโครงสรางประโยคในระดับที่สูงขึ้น สามารถใชภาษาในการสื่อสารขอมูลและแสดงความคิดเห็นได
Intermediate grammatical structure and lexical items in order to develop the four communication skills
of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language to express opinions.

3(2–3–4)
ภาษาสเปน 4
Spanish IV
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา สป. 201
หลักไวยากรณและการใชภาษาสเปนระดับกลางตอจากภาษาสเปน 3 ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
สามารถอานและจับใจความสําคัญจากขอเขียนในนิตยสารและเรื่องสั้นได
สป202
SP202

Intermediate grammatical structure and lexical items from SP 201 in order to develop the four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to understand short stories and
articles from magazines.
ป269
HS269

ประวัติศาสตรละตินอเมริกา
(3–0–6)
History of Latin America
ความเปนมาของอาณาจักรสําคัญในละตินอเมริกากอนการเขามาของชาติตะวันตก สมัยอาณานิคม และ
การไดเอกราช ตลอดจนพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้
Major kingdoms in Latin America prior to the advent of the West; the colonial period; the political and
economic development of Latin American countries after Independence.
ป367
HS367

ประวัติศาสตรสเปน
(3–0–6)
History of Spain
ประวัติศาสตรความเปนมาของประเทศสเปนตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงสิ้นสุดยุค
เผด็จการทหาร โดยวิเคราะหองคประกอบทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
History of Spain from prehistory times to the end of military regime. An analysis of its political,
economic, and social development.
13.6.2 วิชาเลือก
สป306
ภาษาสเปน 5
3(2–3–4)
SP306
Spanish V
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา สป. 202
หลักไวยากรณและการใชภาษาสเปนระดับสูง ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน สามารถใชภาษาในการ
วิจารณ โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
Advanced grammatical structure in order to develop the four communication skills of listening,
speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language to criticize and make a discussion.
สป307
SP307

ภาษาสเปน 6
3(2–3–4)
Spanish VI
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา สป. 306
หลักไวยากรณและการใชภาษาสเปนระดับสูงตอจากภาษาสเปน 5 ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
สามารถอานและจับใจความสําคัญจากขอเขียนในหนังสือพิมพและนิตยสาร ตลอดจนวิพากษวิจารณแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได

Advanced grammatical structure from SP 306 in order to develop the four communication skills of
listening, speaking, reading, and writing and to be able to make an argument and understand articles from
newspapers and magazines.
ป265
HS265

ประวัติศาสตรตะวันตกกอนสมัยใหม
3(3–0–6)
History of the West in Pre-Modern Times
ประวัติศาสตรของโลกตะวันตกตั้งแตสมัยกรีก-โรมัน ยุคกลาง จนถึงสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ
History of the West from Greco-Roman times through Renaissance.

ป266
HS266

ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
History of Modern Europe
ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตสมัยการปฏิรูปศาสนา จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2
European history from the Reformation to the World Wars.

3(3–0–6)

ป360
HS360

ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
3(3–0–6)
Contemporary History of the West
ประวัติศาสตรตะวันตกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน โดยอาจเลือกเนนประเด็นหรือแงมุมมอง
ที่สําคัญ หรือเลือกเปรียบเทียบประเด็นหรือแงมุมนั้นๆระหวางเขตพื้นที่หรือชวงเวลาที่แตกตางกัน
Western history from the 20th century until the present, with an emphasis on selected issues or
significant approaches, or by comparing issues or approaches between different areas or periods.
ป365
HS365

ประวัติศาสตรสหภาพยุโรป
3(3–0–6)
History of the European Union
แนวคิดเรื่องการรวมยุโรป พัฒนาการของการกอตั้งตลาดรวมยุโรปและสหภาพยุโรป
The ideas of European integration; the development of European Economic Community and the
European Union.
ป366
HS366

ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
3(3–0–6)
History of Western Art
ศิลปะตะวันตกในชวงเวลาและประเด็นที่สําคัญๆ ในประวัติศาสตรทั้งในแงมุมทางความคิด สังคมและ
การเมือง ตั้งแตยุคโบราณไปจนถึงศิลปะรวมสมัย
Western arts in important historical periods and issues with an emphasis on intellectual, social, and
political perspectives from ancient to contemporary times.

ป369
HS369

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองรวมสมัยของละตินอเมริกา
3(3–0–6)
Contemporary History of Latin American Economy and Politics
ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของละตินอเมริกาในสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
จนถึงปจจุบัน โดยเนนประเทศที่สําคัญ 4 ประเทศ คือ อารเจนตินา ชิลี บราซิล และเม็กซิโก
The political and economic aspects and changes of Latin American countries, particularly Argentina,
Chile, Brazil and Mexico, from the 20th century to the present.

ป466
HS466

ประวัติศาสตรภูมิปญญาตะวันตก
3 ( 3 – 0 – 6)
Western Intellectual History
ขนบความคิดในโลกตะวันตก ตั้งแตรากฐานปรัชญาโบราณ ศาสนา ความคิดการเมือง วิทยาศาสตร และ
วรรณกรรม มาจนถึงปจจุบนั
Intellectual traditions of the western world from the ancient philosophical foundations, religions,
political thoughts, science, and literature until the present.
ป467
HS467

หัวขอเฉพาะในสเปนศึกษา
Special Topics in Hispanic Studies
หัวขอเฉพาะที่นาสนใจเกี่ยวกับประเทศสเปน
Special topics in Hispanic Studies.

3(3–0–6)

ป468
HS468

หัวขอเฉพาะในละตินอเมริกันศึกษา
Special Topics in Latin American Studies
หัวขอเฉพาะที่นาสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคละตินอเมริกา
Special topics in Latin American Studies.

3(3–0–6)

