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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์รังสิต / คณะศิลปศาสตร์ / ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา   
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hispanic and Latin American Studies 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 
   ชื่อย่อ ศศ.บ. (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Hispanic and Latin American Studies) 
   ชื่อย่อ B.A. (Hispanic and Latin American Studies) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้   
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563) 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2562  
    เมื่อวันที่ 5   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 
    เมื่อวันที่  22 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ครู นักวิจัย 
  8.2 นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ 
  8.3 นักแปล ล่าม  
  8.4 มัคคุเทศก์ พนักงานในธุรกิจน าเที่ยว 
  8.5 นักเขียนบทสารคดี นักเขียนข่าว ผู้สื่อข่าว 
  8.6 เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงานสายการบิน 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยภายในกรอบเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นโจทย์ส าคัญ
ในการก าหนดเนื้อหาและทักษะทางวิชาการที่บัณฑิตสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาจะต้อง
เรียนรู้ หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ มีองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้าน และมี
คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้หลักสูตรมุ่งพัฒนาทั้งความสามารถทางวิชาการและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
     กระแสโลกปัจจุบันมุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมจึงเป็นไปอย่างฉับไวและกว้างขวาง บัณฑิตสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถด าเนินชีวิต
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลักสูตรต้องพัฒนาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันโลก มีความสามารถในการค้นคว้าหรือท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม 

12.1.2 สร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม เน้นเรื่องความรู้คู่คุณธรรม 
12.2.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)  
  มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)  
  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.108 การพัฒนาและการจัดการตนเอง   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
   ท.201  การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน   3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 
   ท.202  การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน   3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 
   ท.203   การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น      3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 
   มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่   3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 
   มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 
   มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 3 (3-0-6)    (ศิลปกรรมศาสตร์) 
   มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง  3 (3-0-6)    (ศิลปกรรมศาสตร์) 
   มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่   3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 
   มธ.121 มนุษย์กับสังคม   3 (3-0-6)    (สังคมวิทยาฯ) 
   มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6)    (นิติศาสตร์) 
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   มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ   3 (3-0-6)   (เศรษฐศาสตร์) 
   มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ   3 (3-0-6)    (วิทยาศาสตร์ฯ) 
   มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   3 (3-0-6)    (วิทยาศาสตร์ฯ) 
   มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6)    (วิทยาศาสตร์ฯ) 
   มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย   3 (3-0-6)   (วิทยาศาสตร์ฯ) 
   มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน   3 (3-0-6)    (วิทยาศาสตร์ฯ) 
   อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน   3 (3-0-6)    (ศิลปศาสตร์) 

อ.211   การฟัง-พูด     3 (3-0-6)  (ศิลปศาสตร์) 
อ.221    การอ่านเชิงวิพากษ์    3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์) 
อ.231   การเขียนเชิงวิพากษ์    3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์) 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  สป.171 ภาษาสเปน 1     3 (3-0-6) 
  สป.172 ภาษาสเปน 2     3 (3-0-6) 
   13.3 การบริหารจัดการ 
     สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร ประเมิน ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามก าหนดเงื่อนไขและตามความเหมาะสม รวมทั้งควบคุมดูแลการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

สื่อสารภาษาสเปนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอบรู้เกี่ยวกับประเทศสเปนและภูมิภาคลาตินอเมริกา    
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม 

      ความส าคัญ 
หลักสูตรสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะภาษาสเปนระดับสูง และมี
องค์ความรู้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสเปน ภูมิภาคลาตินอเมริกา 
และดินแดนที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมสเปน 

  1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 
1) มีทักษะภาษาสเปนระดับสูงและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสเปน ภูมิภาคลาตินอเมริกา และ

ดินแดนที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมสเปนเป็นอย่างด ี
3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เรียบเรียง และน าเสนอได้อย่างมีเหตุผล 
4) สามารถบูรณาการทักษะภาษาสเปนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือ

น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างคุณประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม 
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ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
6 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ในการเรียนชั้นปีที่ 3  

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -  
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

วัน – เวลาราชการปกติ   
ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้น

อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง 
หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย   
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1) การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และข้อ 
31-33 

2) ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ข้ า ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
  ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด      
  หลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 

   1) วิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ       99 หน่วยกิต 
    2.1  วิชาในสาขา     (72 หน่วยกิต) 
     2.1.1. วิชาบังคับ   (33)   
     2.1.2 วิชาบังคับเลือก  (24)   
     2.1.3 วิชาเลือก  (15)   
    2.2 วิชาบังคับนอกสาขา            (9 หน่วยกิต) 
    2.3 วิชาโทหรือวิชาเลือก    (18 หน่วยกิต) 
   3) วิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

  3.1.3.1 รหัสวิชา 
1) รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 
    ประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  

อักษรย่อ สป. / SP   หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 
 ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 
 เลขหลักหน่วย   

เลข 0-3  หมายถึง วิชาบังคับและบังคับเลือก  
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เลข 4-9  หมายถึง วิชาเลือก 
เลขหลักสิบ    

เลข 0-2  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทักษะภาษาสเปนทั่วไป 
เลข 3   หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทักษะภาษาสเปนเพื่อวิชาชีพ 
เลข 4  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ 
เลข 5  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรมของประเทศสเปน 
 
เลข 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรมของภูมิภาค 

ลาตินอเมริกา 
เลข 7  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสเปน  
(นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ภาษาสเปน) 

เลข 8  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
(นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ภาษาสเปน) 

เลข 9  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทักษะการท างาน  
 

 เลขหลักร้อย 
เลข 2  หมายถึง วิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข 3  หมายถึง วิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข 4  หมายถึง วิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 

 
  3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 

1) วิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต     
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้         

1) หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
  มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
  TU 100 Civic Engagement 

2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม      3 (3-0-6) 
  TU 102 Social Life Skills 
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มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง      3 (3-0-6) 
TU 108 Self-Development and Management  

3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก  1 วิชา 3 หน่วยกิต 
  มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน      3 (3-0-6) 
  TU 103 Life and Sustainability 

มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา         3 (3-0-6)  
TU 107 Digital Skill and Problem Solving  

4) หมวดภาษา  บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
  มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) 
  TU 050 English Skill Development           ไม่นับหน่วยกิต 
  มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
  TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
  TU 105 Communication Skills in English  

5) บังคับเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
  มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย      3 (3-0-6) 
  TU 101 Thailand , ASEAN, and the World  
  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
  TU 106 Creativity and Communication 

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 

  ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ จ านวน 9 หน่วยกิตตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1) วิชาบังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

  สป.171 ภาษาสเปน 1       3 (2-3-4) 
  SP 171 Spanish 1  
  สป.172 ภาษาสเปน 2       3 (2-3-4) 
  SP 172 Spanish 2 

หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบไล่รายวิชา สป.171 และ สป.172 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C 
2) วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน                                 3 (3-0-6)  
TH 201 Writing Proficiency Development                    
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน                    3 (3-0-6) 
TH 202 Reading Proficiency Development                     
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ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น                             3 (3-0-6) 
TH 203 Basic Critical Reading              

           มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
  TU 112 Heritage of the Pre-modern World        

มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3 (3-0-6) 
  TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions  
  มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม    3 (3-0-6) 

TU 115 Man and his Literary Creativity 
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง  3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 

  มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
  TU 117 Development of the Modern World 

มธ.121 มนุษย์กับสังคม       3 (3-0-6) 
  TU 121 Man and Society 

มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
TU 122 Law in Everyday Life 
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ      3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ     3 (3-0-6) 
TU 131 Man and Physical Science 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3 (3-0-6) 
TU 142 Man and Biological Science   
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                  3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
TU 155 Elementary Statistics 
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน     3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
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2) วิชาเฉพาะ        99 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาในสาขา      72 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 33 หน่วยกิตตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในหมวดภาษาสเปน 21 หน่วยกิต ดังนี้ 
 
หมวดภาษาสเปน 
กลุ่มวิชาทักษะภาษาสเปนทั่วไป 
สป.201 ภาษาสเปน 3          3 (2-3-4) 
SP 201 Spanish 3 
สป.202 ภาษาสเปน 4          3 (2-3-4) 
SP 202 Spanish 4 
สป.211 การพูดและการเขียนภาษาสเปนเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
SP 211 Basic Spanish Speaking and Writing 
สป.301 ภาษาสเปน 5          3 (2-3-4) 
SP 301 Spanish 5 
สป.302 ภาษาสเปน 6          3 (2-3-4) 
SP 302 Spanish 6 
สป.311 การอ่านเชิงวิพากษ์และการสื่อสารภาษาสเปน     3 (3-0-6) 
SP 311 Critical Reading and Communication in Spanish 
สป.411 การเขียนภาษาสเปนเพ่ือวิชาชีพ       3 (3-0-6) 
SP 411 Spanish Writing for Professionals 
หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบไล่รายวิชา สป.201 สป. 202 และ สป.211 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C 
  (2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในหมวดเนื้อหา 12 หน่วยกิตดังนี ้
หมวดเนื้อหา 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสเปน 
สป.271 อารยธรรมและวัฒนธรรมสเปน: ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
SP 271 Spanish Civilization and Culture: Ancient, Medieval, and Modern Ages 
สป.272 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสเปนร่วมสมัย     3 (3-0-6) 
SP 272 Politics, Economy, and Society of Contemporary Spain 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
สป.281 โลกลาตินอเมริกา: ยุคก่อนการค้นพบ ยุคอาณานิคม และยุคสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
SP 281 Latin American World: Pre-Columbian, Colonial, and Modern Ages 
สป.282 การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของลาตินอเมริกาในศตวรรษที่ 20   3 (3-0-6) 
SP 282 Politics and Economic Development of Latin America in the 20th Century 
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 2.1.2 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกจ านวน 24 หน่วยกิต ตามข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาบังคับเลือกในหมวดภาษาสเปน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
หมวดภาษาสเปน 
กลุ่มวิชาทักษะภาษาสเปนทั่วไป 
สป.324 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาสเปน       3 (3-0-6) 
SP 324 Introduction to the Structure of Spanish  
สป.404 การใช้ภาษาสเปนขั้นสูง: ปัญหาและรูปแบบการใช้ภาษา 1    3 (3-0-6) 
SP 404 Advanced Spanish Usage: Problems and Stylistics 1   
สป.405 การใช้ภาษาสเปนขั้นสูง: ปัญหาและรูปแบบการใช้ภาษา 2    3 (3-0-6) 
SP 405 Advanced Spanish Usage: Problems and Stylistics 2 
สป.424 หัวข้อเฉพาะในภาษาสเปน       3 (3-0-6) 
SP 424 Selected Topics in Spanish  
กลุ่มวิชาทักษะภาษาสเปนเพ่ือวิชาชีพ 
สป.234 ภาษาสเปนด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ     3 (3-0-6) 
SP 234 Spanish for Tourism and the Hospitality Business  
สป.334 ภาษาสเปนด้านการจัดการธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
SP 334 Spanish for Business Administration and International Trade 
สป.335 การแปลภาษาสเปนเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
SP 335 Introduction to Spanish Translation 
สป.434 ภาษาสเปนด้านการแพทย์        3 (3-0-6) 
SP 434 Spanish for Medical Purposes 
สป.435 การสอนภาษาสเปนเบื้องต้นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3 (3-0-6) 
SP 435 Introduction to Teaching Spanish as a Foreign Language     
  (2) นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาบังคับเลือกในหมวดเนื้อหา 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ โดย 3 หน่วยกิตจะต้องเป็นวิชาจากกลุ่มวิชาวรรณกรรมของประเทศสเปน หรือ กลุ่มวิชา
วรรณกรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
หมวดเนื้อหา 
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
สป.244 การเมืองเรื่องภาษาในโลกภาษาสเปน      3 (3-0-6) 
SP 244 Politics of Language in the Spanish-Speaking World 
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สป.344 ความหลากหลายของภาษาสเปน       3 (3-0-6) 
SP 344 Varieties of Spanish  
กลุ่มวิชาวรรณกรรมของประเทศสเปน 
สป.354 ปริทัศน์วรรณกรรมสเปน        3 (3-0-6) 
SP 354 Survey of Spanish Literature 
กลุ่มวิชาวรรณกรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
สป.364 ปริทัศน์วรรณกรรมลาตินอเมริกา: ยุคก่อนการเข้ามาของสเปนถึงศตวรรษท่ี 19  3 (3-0-6) 
SP 364 Survey of Latin American Literature: From the Pre-Columbian Period to the 19th  
           Century 
สป.464 วรรณกรรมลาตินอเมริกาในบริบทโลก: ศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
SP 464 Latin American Literature in a Global Context: From the 20th Century to the Present 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสเปน 
สป.274 วัฒนธรรมประชาชนในโลกฮิสแปนิก      3 (3-0-6) 
SP 274 Popular Culture in the Hispanic World    
สป.279 ฟิลิปปินส์ในยุคอาณานิคมสเปน       3 (3-0-6) 
SP 279 The Philippines in the Spanish Colonial Era 
สป.374 เทพปกรณัม ศาสนา และคติความเชื่อในประเทศสเปนและภูมิภาคลาตินอเมริกา 3 (3-0-6) 
SP 374 Mythology, Religion, and Folklore in Spain and Latin America  
สป.375 จักรวรรดิสเปน         3 (3-0-6) 
SP 375 Spanish Empire 
สป.376 ศิลปะสเปน          3 (3-0-6) 
SP 376 Spanish Art  
สป.379 ฟิลิปปินส์ร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรมฮิสแปนิก     3 (3-0-6) 
SP 379 The Contemporary Philippines and the Hispanic Legacy 
สป.474 เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศสเปน: การเมือง สังคม และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
SP 474 Current Issues of Spain: Politics, Society, and Economic Integration 
สป.475 บทบาทสเปนในเอเชียแปซิฟิก: ศตวรรษท่ี 16 ถึงปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
SP 475 Spain in Asia-Pacific: From the 16th Century to the Present 
สป.476 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา       3 (3-0-6) 
SP 476 Selected Topics in Hispanic Studies 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
สป.286 เพศสภาพและเพศวิถีในลาตินอเมริกา      3 (3-0-6) 
SP 286 Gender and Sexuality in Latin America 
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สป.384 ประชานิยมในลาตินอเมริกา       3 (3-0-6) 
SP 384 Populisms in Latin America 
สป.385 เผด็จการ การปฏิวัติ และความรุนแรงในลาตินอเมริกา    3 (3-0-6) 
SP 385 Dictatorships, Revolutions, and Violence in Latin America 
สป.484 ลาตินอเมริกาและมหาอ านาจ       3 (3-0-6) 
SP 484 Latin America and Superpowers 
สป.485 ยาเสพติด เงิน และอาชญากรรมในลาตินอเมริกา     3 (3-0-6) 
SP 485 Drugs, Money, and Crime in Latin America 
สป.486 การพลัดถิ่นและชาติพันธุ์ในลาตินอเมริกา      3 (3-0-6) 
SP 486 Diaspora and Ethnicity in Latin America 
สป.487 หัวข้อเฉพาะในลาตินอเมริกันศึกษา      3 (3-0-6) 
SP 487 Selected Topics in Latin American Studies 
 
  (3) นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาบังคับเลือกในหมวดทักษะการท างาน 3 หน่วยกิต          
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
หมวดทักษะการท างาน 
สป.391 ฝึกงานภายนอก         3 (0-6-3) 
SP 391 Internship          
สป.392 โครงงานจบการศึกษา        3 (0-6-3) 
SP 392 Senior Project 
 
 2.1.3 วิชาเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกในหมวดภาษาสเปนและ/หรือหมวดเนื้อหาที่ปรากฏใน
วิชาบังคับเลือกอีก 15 หน่วยกิต  
 
 2.2 วิชาบังคับนอกสาขา   9  หน่วยกิต 
อ.211 การฟัง-พูด         3 (3-0-6) 
EG 211 Listening-Speaking    
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์        3 (3-0-6) 
EG 221 Critical Reading    
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์        3 (3-0-6) 
EG 231 Critical Writing 
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 2.3 วิชาโทหรือวิชาเลือก   18 หน่วยกิต 
2.3.1 วิชาโท 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
วิชาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้น ๆ  

 ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศเป็นวิชาโท นักศึกษาสามารถน าวิชา
บังคับเลือกนอกสาขามานับรวมกับวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ให้ครบจ านวนวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร
วิชาโทภาษาต่างประเทศนั้นๆได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตให้ ดังนั้น นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอ่ืนที่เ ปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครบหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ 

 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทของหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีโครงสร้าง 15 หน่วยกิต นักศึกษา
ต้องเรียนวิชาใดก็ได้เพ่ิมอีก 3 หน่วยกิตเพ่ือให้ครบโครงสร้าง 18 หน่วยกิตตามที่หลักสูตรก าหนด 

หรือ    
 
2.3.2 วิชาเลือก 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 
3)  วิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่าง
น้อย 6 หน่วยกิต ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 2 และหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 
  นักศึกษาจะน าวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 
100 คือ มธ.100-มธ.156 มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
 
4) การศึกษาวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาโท 

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ และตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 4.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับ 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
สป.201 ภาษาสเปน 3         3 (2-3-4) 
SP 201 Spanish 3  
สป.202 ภาษาสเปน 4         3 (2-3-4) 
SP 202 Spanish 4  
 4.2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเลือกในหมวดภาษาสเปน 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ ก่อนที่จะศึกษารายวิชา สป.201 ภาษาสเปน 3 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา สป.171 ภาษา
สเปน 1 และ สป.172 ภาษาสเปน 2 รวม 6 หน่วยกิตเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 หรือรายวิชาเลือกเสรี 
หรือรายวิชาบังคับภาษาต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาเอกของนักศึกษา 
 
5)  การศึกษาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาเป็นวิชาโท 

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาใน
สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ และตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 5.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับ 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
สป.201 ภาษาสเปน 3         3 (2-3-4) 
SP 201 Spanish 3  
สป.202 ภาษาสเปน 4         3 (2-3-4) 
SP 202 Spanish 4  
 
 5.2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับเลือกในหมวดเนื้อหา 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
  (1) นักศึกษาเลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
สป.271 อารยธรรมและวัฒนธรรมสเปน: ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
SP 271 Spanish Civilization and Culture: Ancient, Medieval, and Modern Ages 
สป.272 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสเปนร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
SP 272 Politics, Economy, and Society of Contemporary Spain 
  (2) นักศึกษาเลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
สป.281 โลกลาตินอเมริกา: ยุคก่อนการค้นพบ ยุคอาณานิคม และยุคสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
SP 281 Latin American World: Pre-Columbian, Colonial, and Modern Ages   
สป.282 การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของลาตินอเมริกาในศตวรรษที่ 20   3 (3-0-6) 
SP 282 Politics and Economic Development of Latin America in the 20th Century 
 5.3 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเลือกในหมวดเนื้อหา 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต  
หมายเหตุ ก่อนที่จะศึกษารายวิชา สป.201 ภาษาสเปน 3 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา สป.171 ภาษา
สเปน 1 และ สป.172 ภาษาสเปน 2 รวม 6 หน่วยกิตเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 หรือรายวิชาเลือกเสรี 
หรือรายวิชาบังคับภาษาต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาเอกของนักศึกษา 
 
6)  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้หน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
 6.1 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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 6.2 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 6.3 ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต 
 6.4 ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต        

     ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
6.4.1 ศึกษาวิชาบังคับในสาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 33 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ 
        รายวิชา สป.201 สป.202 และ สป.211 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
6.4.2 ศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 24 หน่วยกิต  
6.4.3 ศึกษาวิชาอ่ืนๆในสาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  6.4.4 ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขารวม 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา อ.211, อ.221, อ.231 
6.5 ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 4 วิชา 
สป.171 ภาษาสเปน 1 

12 
3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 4 วิชา 12 
สป.172 ภาษาสเปน 2 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 

3 
3 

รวม 18 
 

 

 ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สป.201 ภาษาสเปน 3 
สป.211 การพูดและการเขียนภาษาสเปนเบื้องต้น 
สป.271 อารยธรรมและวัฒนธรรมสเปน: ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคสมัยใหม่ 
อ.211 การฟัง-พูด 
วิชาบังคับเลือกหมวดเนื้อหา 1 วิชา 
วิชาโท 1 วิชา 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สป.202 ภาษาสเปน 4 
สป.272 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสเปนร่วมสมัย 
สป.281 โลกลาตินอเมริกา: ยุคก่อนการค้นพบ ยุคอาณานิคม และยุคสมัยใหม่ 
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์ 
วิชาบังคับเลือกหมวดภาษา 1 วิชา 
วิชาโท 1 วิชา 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สป.301 ภาษาสเปน 5 3 
สป.311 การอ่านเชิงวิพากษ์และการสื่อสารภาษาสเปน 3 
สป.282 การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของลาตินอเมริกาในศตวรรษที่ 20 3 
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์ 
วิชาบังคับเลือกหมวดเนื้อหา 1 วิชา 

3 
3 

วิชาโท 1 วิชา 3 
รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สป.302 ภาษาสเปน 6 
วิชาบังคับเลือกหมวดภาษา 1 วิชา 
วิชาบังคับเลือกหมวดเนื้อหา 2 วิชา 
วิชาเลือกหมวดภาษาหรือหมวดเนื้อหา 1 วิชา 
วิชาโท 1 วิชา                              

3 
3 
6 
3 
3 

รวม 18 
ภาคฤดูร้อน 
วิชาฝึกงานภายนอก หรือ วิชาโครงงานจบการศึกษา 

 
3 

รวม 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สป.411 การเขียนภาษาสเปนเพื่อวิชาชีพ 
วิชาบังคับเลือกหมวดเนื้อหา 1 วิชา 
วิชาเลือกหมวดภาษาหรือหมวดเนื้อหา 2 วิชา 

3 
3 
6 

วิชาโท 1 วิชา 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 

3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือกหมวดภาษาหรือหมวดเนื้อหา 2 วิชา 6 
วิชาโท 1 วิชา                           3 

รวม 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 
หมวดสังคมศาสตร์   
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good 
global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various 
case studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise 
awareness or bring about change in an area of their interest.   
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  

ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้ง
โลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้
กว้างขวางขึ้น 

Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective 
of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global 
mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
TU 109  Innovation and Entrepreneurial Mindset 

การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพ่ือสังคม 
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Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์   
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 

องค์ประกอบพ้ืนฐาน คุณค่า และความหมายของงานศิลปะและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง การ
วิเคราะห์ วิพากษ์ ดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และละคอน ทัศนศิลป์ วรรณกรรมและ สภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง และการเชื่อมโยงงานศิลปะและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างกับชีวิตตนเองและบริบททางสังคม 

The course investigates fundamental elements, values and meanings of art and built 
environment. These include analyses and criticisms of music, film, performance, drama, visual 
art, literature and the built environment. Connecting these works of art and environment to 
lives and social contexts is also another focus for the course. 
 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง       3 (3-0-6) 
TU 108 Self-Development and Management 

การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 

Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society. 

 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน        3 (3-0-6) 
TU 103  Life and Sustainability 

การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน    
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This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind 
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and 
development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of social conflict 
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of 
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.  
 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา        3 (3-0-6) 
TU 107  Digital Skill and Problem Solving     

ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ 

Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and 
economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability 
evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and 
professional online communication. 
 
หมวดภาษา   
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development                 ไม่นับหน่วยกิต 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 

Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ      3 (3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน 
การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
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เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมลูมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques.   
 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบได้หรือได้รับการยกเว้นวิชา มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา 
Prerequisite : Have earned credits of TU 050 English Skill Development or exempt 

Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม  วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม 

Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
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วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 
สป.171 ภาษาสเปน 1         3 (2-3-4) 
SP 171 Spanish 1 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์ และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการสร้างประโยคง่ายๆ  
 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. Emphasis 
on the patterns of simple sentences. 
 
สป.172 ภาษาสเปน 2         3 (2-3-4) 
SP 172 Spanish 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.171 ภาษาสเปน 1 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน การสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน และการสร้างประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น  
Prerequisite:  have earned credits of SP 171 Spanish 1 

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 everyday communication. Emphasis on the patterns of more complex sentences. 
 
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน                                   3 (3-0-6)   
TH 201 Writing Proficiency Development                       
       ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดล าดับความคิด การถ่ายทอดความคิด  และการฝึกทักษะการเขียน
เบื้องต้น 
   Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; 
and practice of basic writing skills. 

 
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน       3 (3-0-6)   
TH 202 Reading Proficiency Development                                      
          ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน และ
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
 Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types of 
messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture. 
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ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น        3 (3-0-6) 
TH 203 Basic Critical Reading                                      
 ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์       
 Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical 
reading skills 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่        3 (3-0-6) 
TU 112 Heritage of the Pre-modern World        
 ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which 
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, 
culture, society, economics, and politics in the Present World Society. 
 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา      3 (3-0-6) 
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิต
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have 
influenced attitudes, morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and 
critically towards certain phenomena in order that they can apply their knowledge and 
understanding to their own social situations. 
 
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม      3 (3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity 
  เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพยนตร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่
มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
  To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print 
media, films, electronic media and other modern media in order to compare the past and 
present world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and 
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creators. To explore the association of people and those creative works in terms of their 
relationship with our ways of life today.  
 

มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง    3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
  ศิลปะ บทบาท และความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ
ปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและ
ซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความส านึกใน
คุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวิต
ของคนไทย  
  This course is a study of art in relation to its function and the development of people, 
society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and 
performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also aims to 
instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also the 
appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life.  
 

มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World 
  พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
  To study the development of world societies from 1500  A.D. to the present.  An 
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, 
culture, science and technology, leading to modern world changes. 
 

มธ.121 มนุษย์กับสังคม   3 (3-0-6) 
TU 121 Man and Society 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง 
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ 
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน
ระดับชาติ และระดับสากล 
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 To study general characteristics of human societies, elements of social structures and 
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and 
technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among 
elements within each society, and the relationship between society and environment.  To 
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international 
levels. 
 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3 (3-0-6) 
TU 122 Law in Everyday Life 
 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน 
ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งใน
ด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ 
หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To 
equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private 
law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the 
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ        3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้ เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze 
social and economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of 
culture and institutions on the social and economic system. 
 
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ       3 (3-0-6) 
TU 131 Man and Physical Science 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
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กายภาพ โดยเน้นท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษา
ความรู้ทางเคมีเพ่ือเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา  ความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย 
  To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information, 
including their use in solving problems in everyday work.  
  To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on 
the content that can be applied to enhance the quality of life.  For example, the study of 
physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of 
chemistry to improve one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study 
of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as showed 
in the news media. 
 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       3 (3-0-6) 
TU 142 Man and Biological Science   
  ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความ
ชราของมนุษย์   การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม 
การแพทย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
  To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction 
and stages of human aging. Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture, 
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology 
on human life. 
 
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3 (3-0-6) 
TU143 Man and Environment 
  พ้ืนฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบ
นิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และภัยพิบัติ 
  Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles, 
interaction between human society and global environment. Topics include the impacts of 
science and technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution, 
climate change, solid and hazardous waste and disaster 
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มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                    3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 
  (ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
  เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของก าหนดการเชิง
เส้น ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
  To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction 
to linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; 
descriptive statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential 
statistics; statistical packages. 
 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน   3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 
 ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม   ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนก
ทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
 To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; 
probability;  random variables and some probability distributions (binomial, poison and 
normal) ; elementary sampling and sampling distributions; estimation and  hypotheses testing 
for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and 
correlation; chi-square test. 
 
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน   3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
 ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน 
 An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. 
It includes the overview of ASEAN countries in social, political, economic, cultural and 
ideological aspects. 
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วิชาในสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 
หมวดภาษาสเปน 
กลุ่มวิชาทักษะภาษาสเปนทั่วไป 
สป.201 ภาษาสเปน 3         3 (2-3-4) 
SP 201 Spanish 3 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.172 ภาษาสเปน 2 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับกลาง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้างประโยคในระดับท่ีสูงขึ้น การใช้ภาษาในการสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
Prerequisite : have earned credits of SP 172 Spanish 2 

Intermediate grammatical structure and lexical items in order to further develop the 
four communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the 
Spanish language to express opinions. 
 
สป.202 ภาษาสเปน 4         3 (2-3-4) 
SP 202 Spanish 4 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 ภาษาสเปน 3 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับกลางต่อจากภาษาสเปน 3 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เน้นการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนระดับย่อหน้า 
Prerequisite : have earned credits of SP 201 Spanish 3 

Intermediate grammatical structure and lexical items from SP 201 in order to develop 
the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. Emphasis on reading 
comprehension and paragraph writing. 

 
สป.211 การพูดและการเขียนภาษาสเปนเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
SP 211 Basic Spanish Speaking and Writing 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.172 ภาษาสเปน 2 

ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนในบริบททั่วไปในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการพูดและเขียนเพ่ือ 
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะ และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมถึงการทบทวนหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานและ
เพ่ิมพูนค าศัพท ์
Prerequisite : have earned credits of SP172 Spanish 2 

Communication competency in the contexts of everyday life. Emphasis on oral and 
writing skills for expression, topic discussion, and presentation. Review of basic grammatical 
structures and expansion of vocabulary repertoire. 
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สป.301 ภาษาสเปน 5         3 (2-3-4) 
SP 301 Spanish 5 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับสูง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  เน้นการอ่านจับ
ใจความส าคัญจากข้อเขียนในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือวิจารณ์ โต้ตอบ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
Prerequisite : have earned credits of SP202 Spanish 4 

Advanced grammatical structure in order to develop the four communication skills of 
listening, speaking, reading, and writing. Emphasis on reading comprehension from newspaper 
and magazine articles and argumentative expression.  

 
สป.302 ภาษาสเปน 6         3 (2-3-4) 
SP 302 Spanish 6 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.301 ภาษาสเปน 5 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับสูงต่อจากภาษาสเปน 5 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  
เน้นการอ่านตัวบทเฉพาะทางเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย 
Prerequisite : have earned credits of SP 301 Spanish 5 

Advanced grammatical structure from SP 306 in order to develop the four 
communication skills of listening, speaking, reading, and writing. Emphasis on analytical reading 
from specialized texts and writing for various purposes. 
 
สป.311 การอ่านเชิงวิพากษ์และการสื่อสารภาษาสเปน     3 (3-0-6) 
SP 311 Critical Reading and Communication in Spanish 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 
 ทักษะการอ่านและสื่อสารภาษาสเปนเชิงวิพากษ์ระดับสูง โดยอ่านบทความวิชาการและงานเขียนเชิง
วิเคราะห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกผู้ใช้ภาษาสเปน เน้นการใช้โครงสร้างทางภาษาที่ซับซ้อน ค าศัพท์ และส านวน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 
 Advanced critical reading and communication skills through academic and analytical 
expository texts. Emphasis on complex grammatical structures, vocabulary, and expressions  
in order to enhance communicative competence. Various topics related to the Spanish-
speaking world will be mainly discussed. 



33 

สป.324 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาสเปน       3 (3-0-6) 
SP 324 Introduction to the Structure of Spanish  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.301 ภาษาสเปน 5 
 โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อน โดยพิจารณาท่ีหน่วยพื้นฐานและกระบวนการ
สร้างประโยคตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาสเปน 
Prerequisite : have earned credits of SP 301 Spanish 5 
 The structure of simple, compound, and complex sentences. Focus on the basic units 
and processes of sentence formation in the grammatical construction of Spanish. 

 
สป.404 การใช้ภาษาสเปนขั้นสูง: ปัญหาและรูปแบบการใช้ภาษา 1    3 (3-0-6) 
SP 404 Advanced Spanish Usage: Problems and Stylistics 1  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.302 ภาษาสเปน 6 
 ปัญหาไวยากรณ์สเปนที่มักพบเห็น ศึกษาโครงสร้างและค าศัพท์ผ่านตัวบทต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนและการพูด 
Prerequisite : have earned credits of SP 302 Spanish 6 
 Common problematic grammatical issues in Spanish, applying a wide range of language 
structures and vocabulary through various types of texts and articles with the aim of 
developing writing and speaking skills. 
 
สป.405 การใช้ภาษาสเปนขั้นสูง: ปัญหาและรูปแบบการใช้ภาษา 2    3 (3-0-6) 
SP 405 Advanced Spanish Usage: Problems and Stylistics 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.404 การใช้ภาษาสเปนขั้นสูง: ปัญหาและรูปแบบการใช้ภาษา 1 

ปัญหาไวยากรณ์สเปนที่ซับซ้อน  เน้นทักษะการพูดและการเขียนระดับสู ง ใช้บทอ่านและสื่อ
หลากหลายด้านจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเป็นหัวข้อในการพูดอภิปรายและเขียนงานที่ได้รับมอบหมาย 
Prerequisite : have earned credits of SP 404 Advanced Spanish Usage: Problems and 
Stylistics 1 
 Complicated problematic grammatical issues in Spanish. Emphasis on advanced oral 
and written skills. A variety of texts, media, and internet sources will be used as materials for 
class discussion and written assignments. 
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สป.411 การเขียนภาษาสเปนเพื่อวิชาชีพ       3 (3-0-6) 

SP 411 Spanish Writing for Professionals 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.302 ภาษาสเปน 6 

เทคนิคและการเขียนภาษาสเปนเพ่ือวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารสมัครงาน จดหมาย และ

รายงาน โดยเน้นลักษณะและโครงสร้างเฉพาะทางภาษา ส านวน รวมถึงค าศัพท์เฉพาะทางในบริบทที่เกี่ยวข้อง 

Prerequisite: have earned credits of SP 302 Spanish 6 

 Various techniques and forms of professional writing, such as application documents, 

correspondences, and reports with emphasis on specific language features and structures, 

expressions, and specialized vocabulary. 

 

สป.424 หัวข้อเฉพาะในภาษาสเปน       3 (3-0-6) 

SP 424 Selected Topics in Spanish  

 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาสเปน 

Selected topics in Spanish. 

 
กลุ่มวิชาทักษะภาษาสเปนเพื่อวิชาชีพ 
สป.234 ภาษาสเปนด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ     3 (3-0-6) 

SP 234 Spanish for Tourism and the Hospitality Business 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 ภาษาสเปน 3 

 ภาษาสเปนเบื้องต้นส าหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการอ่ืนๆ เช่น บริษัทน าเที่ยว โรงแรม  

สายการบิน เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

Prerequisite : have earned credits of SP 201 Spanish 3 

  Introduction to Spanish for tourism and the hospitality business, such as tour operators, 

travel agencies, hotels, and airlines. Emphasis on communicative skills in various situations 

and intercultural communication. Overview of related business organizations and personnel. 
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สป.334 ภาษาสเปนด้านการจัดการธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
SP 334 Spanish for Business Administration and International Trade 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 
 ภาษาสเปนเบื้องต้นส าหรับการจัดการธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นค าศัพท์เฉพาะทาง 
ทักษะการสื่อสาร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการตระหนักรู้ถึงความต่างระหว่างวัฒนธรรมในการท าธุรกิจ
กับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน 
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 
  Introduction to Spanish for business administration and international trade. Emphasis 
on business and commercial terminology, communicative and intercultural skills, and cultural 
awareness in conducting business with various Spanish-speaking countries. 
 
สป.335 การแปลภาษาสเปนเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
SP 335 Introduction to Spanish Translation 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 

แนวทาง วิธีการ และเทคนิคการแปลประโยคและข้อความในหลากหลายหัวข้อ ทั้งสเปน-ไทย และ
ไทย-สเปน 
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 

Approaches, methods, and techniques in translating sentences and passages from 
Spanish to Thai and Thai to Spanish. 
 
สป.434 ภาษาสเปนด้านการแพทย์        3 (3-0-6) 
SP 434 Spanish for Medical Purposes 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 

ค าศัพท์เทคนิคและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาชีพและการบริการด้านการแพทย์ เน้นทักษะการสื่อสารโดย
ใช้สถานการณ์จ าลองที่หลากหลายและอ่านงานเขียนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 
 Spanish terminology and cultural understanding about medical professionals and 
services. Emphasis on communication skills through role-playing in various settings and written 
texts in order to apply in real situations. 
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สป.435 การสอนภาษาสเปนเบื้องต้นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3 (3-0-6) 
SP 435 Introduction to Teaching Spanish as a Foreign Language     
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.302 ภาษาสเปน 6 
 การสอนภาษาสเปนเบื้องต้นในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเน้นทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ  เน้นบทบาท
ของการเป็นครูผู้สอน แนวทางและวิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาสเปน 
Prerequisite : have earned credits of SP 302 Spanish 6 
 Introduction to teaching Spanish as a foreign language in theory and practice. The roles 
of language instructors, various teaching methods, modern techniques, and management of 
didactic resources. 
 
หมวดเนื้อหา 
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
สป.244 การเมืองเรื่องภาษาในโลกภาษาสเปน      3 (3-0-6) 
SP 244 Politics of Language in the Spanish-Speaking World 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 ภาษาสเปน 3 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาสเปนกับรัฐ ได้แก่ ภาษากับแนวคิดชาตินิยม นโยบายรัฐ อ านาจ         อัต
ลักษณ์ การอพยพ การศึกษา และภาษาชนกลุ่มน้อย 
 
Prerequisite : have earned credits of SP 201 Spanish 3 

The relations between Spanish language and the state: language and nationalism, state 
policy, power, identity, immigration, education, and minority languages. 
 
สป.344 ความหลากหลายของภาษาสเปน       3 (3-0-6) 
SP 344 Varieties of Spanish  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 
 ความหลากหลายของภาษาสเปนในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนในมิติภาษาศาสตร์และบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม 
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 

Varieties of Spanish used in Spanish-speaking countries in linguistic aspects and 
sociocultural contexts.  
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กลุ่มวิชาวรรณกรรมของประเทศสเปน 
สป.354 ปริทัศน์วรรณกรรมสเปน        3 (3-0-6) 
SP 354 Survey of Spanish Literature 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 

ปริทัศน์วรรณกรรมสเปนตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 20 การวิเคราะห์งานวรรณกรรมที่ส าคัญ 
รวมถึงบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของงานดังกล่าว  
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 

A broad overview of Spanish literature from the medieval period to the 20th century. 
Analysis of representative texts and their socio-historical contexts. 
 
กลุ่มวิชาวรรณกรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
สป.364 ปริทัศน์วรรณกรรมลาตินอเมริกา: ยุคก่อนการเข้ามาของสเปนถึงศตวรรษท่ี 19  3 (3-0-6) 
SP 364 Survey of Latin American Literature: From the Pre-Columbian Period to the 19th  
      Century 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 
 ตัวบทวรรณกรรมที่โดดเด่นตั้งแต่ยุคก่อนการเข้ามาของสเปนจนถึงศตวรรษที่ 19 ผ่านบริบททาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เน้นศึกษาบทร้อยกรอง บทละคร และร้อยแก้ว 
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 
 Representative literary texts of Latin America from the precolonial times to the 19th  
century through the lenses of historical and cultural context. Poetry, drama, and narrative 
prose will be emphasized. 
 
สป.464 วรรณกรรมลาตินอเมริกาในบริบทโลก: ศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
SP 464 Latin American Literature in a Global Context: From the 20th Century to the Present 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 ภาษาสเปน 4 

นักเขียนลาตินอเมริกันคนส าคัญและการเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 จนถึง
ปัจจุบัน ศึกษาหัวข้อที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรมโลก, สัจนิยม, กลุ่มหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมชิกาโน, 
วรรณกรรมแปล, วรรณกรรมในรูปแบบสื่อ, วรรณกรรมรางวัลโนเบล และเทคโนโลยีกับการอ่านวรรณกรรม 
Prerequisite : have earned credits of SP 202 Spanish 4 

Major Latin American writers and literary movements from the early 20th century to 
the present. Various topics are discussed: world literature, Realism, Vanguardism, Chicano 
literary works, literature in translation, literature adaptation to media, Nobel Prizes in literature, 
and technologies and literature reading.  
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กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสเปน 
สป.271 อารยธรรมและวัฒนธรรมสเปน: ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
SP 271 Spanish Civilization and Culture: Ancient, Medieval, and Modern Ages 
 อารยธรรมสเปนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปี ค.ศ. 1833 บทบาทและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนสเปนในปัจจุบัน 

An extensive view of the Spanish civilization from prehistoric times until 1833 and its 
influence upon contemporary Spanish life and culture.  

 
สป.272 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสเปนร่วมสมัย     3 (3-0-6) 
SP 272 Politics, Economy, and Society of Contemporary Spain 
 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสเปนตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงการสิ้นสุด
กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
 Political, economic, and social transformations of Spain from the 19th century to the 
end of democratic transition. 
  
สป.274 วัฒนธรรมประชาชนในโลกฮิสแปนิก      3 (3-0-6) 
SP 274 Popular Culture in the Hispanic World  
 วัฒนธรรมประชาชนของโลกผู้ใช้ภาษาสเปนในด้านต่างๆ อาทิ สื่อบันเทิง วัฒนธรรมการกิน ด่ืม 
เทศกาลงานรื่นเริงสังสรรค์ การแสดง ดนตรี ภาพยนตร์ กีฬา และแฟชั่น  

Popular culture of the Hispanic World in various aspects such as media, gastronomy,  
popular festivals and celebrations, shows, music, films, sports, and fashion.  
 

สป.279 ฟิลิปปินส์ในยุคอาณานิคมสเปน       3 (3-0-6) 
SP 279 The Philippines in the Spanish Colonial Era 
 พัฒนาการของฟิลิปปินส์ในยุคอาณานิคมสเปนผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 Development of the Philippines through political, economic, social, and cultural 
perspectives during the Spanish colonial era.  
 

สป.374 เทพปกรณัม ศาสนา และคติความเชื่อในประเทศสเปนและภูมิภาคลาตินอเมริกา 3 (3-0-6) 
SP 374 Mythology, Religion, and Folklore in Spain and Latin America  
  บทบาทของเทพปกรณัม ศาสนา และคติความเชื่อในสังคมและวัฒนธรรมสเปนและลาตินอเมริกา 
  The role of mythology, religion, and folklore in Spanish and Latin American society 
and culture. 
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สป.375 จักรวรรดิสเปน         3 (3-0-6) 
SP 375 Spanish Empire 

หน่วยการเมืองการปกครองต่างๆ ของจักรวรรดิสเปนตั้งแต่กระบวนการสร้างชาติสเปนในรัชสมัย
กษัตริย์คาทอลิกจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิในศตวรรษที่ 19 

Political and administrative units of the Spanish Empire from the nation-formation 
process by the Catholic Monarchs to the eclipse of the empire in the 19th century. 
 
สป.376 ศิลปะสเปน          3 (3-0-6) 
SP 376 Spanish Art  
 ศิลปะสเปนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เน้นการวิเคราะห์ตีความผลงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
 Spanish art from prehistory to the present. Emphasis on analysis and interpretation of 
painting, sculpture, and architecture.  
 
สป.379 ฟิลิปปินส์ร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรมฮิสแปนิก     3 (3-0-6) 
SP 379 The Contemporary Philippines and the Hispanic Legacy 
 พัฒนาการของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบันผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมสเปนที่ยังปรากฏอยู่ในสังคมฟิลิปปินส์ร่วมสมัย อาทิ ศาสนา ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม อาหาร  
 Development of the Philippines from the 19th century to the present through political, 
economic, social, and cultural perspectives. Spanish legacies in the contemporary Filipino 
society such as religion, art, architecture, and gastronomy. 
 
สป.474 เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศสเปน: การเมือง สังคม และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  3 (3-0-6) 
SP 474 Current Issues of Spain: Politics, Society, and Economic Integration 
 ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสเปนหลังการถึงแก่อสัญกรรมของนายพลฟรานซิสโก 
ฟรังโกในปี ค.ศ. 1975 รวมถึงบทบาทของสเปนในสหภาพยุโรปและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
 Current issues in politics, economy, and society of Spain after the death of General 
Francisco Franco in 1 9 75 . The role of Spain in the European Union and other international 
organizations. 
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สป.475 บทบาทสเปนในเอเชียแปซิฟิก: ศตวรรษท่ี 16 ถึงปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
SP 475 Spain in Asia-Pacific: From the 16th Century to the Present 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสเปนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก การติดต่อและปะทะสังสรรค์กับรัฐจารีตและรัฐชาติสมัยใหม่ของเอเชียตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 
จนถึงปัจจุบัน 
 Historical development and the roles of Spain in politics, economy, and culture of 
Asia-Pacific. Contacts and interactions with Asian traditional and modern nation states from 
the 16th century to the present. 
 
สป.476 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา       3 (3-0-6) 
SP 476 Selected Topics in Hispanic Studies 
 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับสเปนศึกษา 

Selected topics in Hispanic Studies. 
 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
สป.281 โลกลาตินอเมริกา: ยุคก่อนการค้นพบ ยุคอาณานิคม และยุคสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
SP 281 Latin American World: Pre-Columbian, Colonial, and Modern Ages 
 พัฒนาการของภูมิภาคลาตินอเมริกาตั้งแต่ยุคก่อนการเข้ามาของสเปนจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 
เนื้อหาครอบคลุมอาณาจักรส าคัญของคนพ้ืนเมือง ระบบอาณานิคม ขบวนการประกาศเอกราช และ
พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 19 

An extensive view of Latin American development from the Pre-Columbian era until 
the end of the 19th century. Topics include the major indigenous kingdoms prior to the advent 
of Spain, colonial systems, independent movements, and political and economic 
development in the 19th century. 
 
สป.282 การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของลาตินอเมริกาในศตวรรษท่ี 20   3 (3-0-6) 
SP 282 Politics and Economic Development of Latin America in the 20th Century 
 พัฒนาการของภูมิภาคลาตินอเมริกาในศตวรรษที่ 20 เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาพสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

Transformations of Latin America in the 20th century. Emphasis on political changes, 
economic development, social conditions, and international relations. 
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สป.286 เพศสภาพและเพศวิถีในลาตินอเมริกา      3 (3-0-6) 
SP 286 Gender and Sexuality in Latin America 

เพศภาวะและเพศวิถีในลาตินอเมริกาผ่านบริบทประวัติศาสตร์ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การตกเป็นอาณา
นิคม, การเป็นทาส, การปลดแอกเพ่ืออิสรภาพ, ชาติพันธุ์, ความรุนแรง, การเคลื่อนไหวทางสังคม, วิถีปฏิบัติ
ทางวัฒนธรรม, แนวคิดชาตินิยม และโลกาภิวัตน์  
 Gender and sexuality in Latin America through historical contexts in various topics: 
colonialism, slavery, emancipation, race, violence, social movements, cultural practices, 
nationalism, and globalization. 
 
สป.384 ประชานิยมในลาตินอเมริกา       3 (3-0-6) 
SP 384 Populisms in Latin America 
 ปรากฏการณ์ประชานิยมในภูมิภาคลาตินอเมริกาเชิงเปรียบเทียบ เน้นสาเหตุที่มา การเคลื่อนไหว
มวลชน และผลของการเมืองแบบประชานิยม 
 Latin American populist phenomena in comparative perspectives. Emphasis on origins, 
mass mobilization, and outcomes of populist politics.  
 
สป.385 เผด็จการ การปฏิวัติ และความรุนแรงในลาตินอเมริกา    3 (3-0-6) 
SP 385 Dictatorships, Revolutions, and Violence in Latin America 
 เผด็จการ การปฏิวัติ และความรุนแรงในการเมืองลาตินอเมริกาในศตวรรษท่ี 20 เชิงเปรียบเทียบ 
 Dictatorships, revolutions, and violence in twentieth-century Latin American politics in 
comparative perspectives. 
 
สป.484 ลาตินอเมริกาและมหาอ านาจ       3 (3-0-6) 
SP 484 Latin America and Superpowers 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคลาตินอเมริกากับประเทศมหาอ านาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ
จีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน 
 The relations between Latin America and Superpowers—U.S.A, Russia, and China—
from the 20th century to the present. 
 
สป.485 ยาเสพติด เงิน และอาชญากรรมในลาตินอเมริกา     3 (3-0-6) 
SP 485 Drugs, Money, and Crime in Latin America 
 ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในลาตินอเมริกา เน้นเรื่องธุรกิจและแก๊งค้ายาเสพติด การลักลอบ
ค้ายาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค 
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 The problems of drugs and crime in Latin America. Emphasis on narco-business, drug 
cartels, drug trafficking, and hemispheric strategies to combat this crime. 
 
สป.486 การพลัดถิ่นและชาติพันธุ์ในลาตินอเมริกา      3 (3-0-6) 
SP 486 Diaspora and Ethnicity in Latin America 

แนวคิดการพลัดถิ่นในภูมิภาคลาตินอเมริกา การผสมผสานทางชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นใน
หลากหลายมิติ โดยเน้นการพลัดถิ่นของชาวแอฟริกาและชาวเอเชียไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา  

Concept of diaspora in Latin America. An understanding of multiple dimensions of 
racial mixture and diaspora identity. Emphasis on African and Asian diasporas. 
 

สป.487 หัวข้อเฉพาะในลาตินอเมริกันศึกษา      3 (3-0-6) 
SP 487 Selected Topics in Latin American Studies 
 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา 

Selected topics in Latin American Studies. 
 

หมวดวิชาทักษะการท างาน 
สป.391 ฝึกงานภายนอก         3 (0-6-3) 
SP 391 Internship 

ฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แตกแขนงไปจากที่
เรียนในห้องเรียน มีการเขียนรายงานประกอบการฝึกงาน  
(ฝึกปฏิบัติ 140 ชั่วโมง) 
 Internship in the workplace approved by the Hispanic and Latin American Studies 
Section in order to enhance extracurricular knowledge beyond classroom contents. Students 
are required to write a report.  
(140 hours of internship) 
 

สป.392 โครงงานจบการศึกษา        3 (0-6-3) 
SP 392 Senior Project 
 โครงงานเฉพาะด้านตามความสนใจ เพ่ือบูรณาการทักษะภาษาสเปนกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศสเปนและภูมิภาคลาตินอเมริกาและน าไปสร้างสรรค์โครงงาน หัวข้อโครงงานต้องได้รับการอนุมัติจาก
สาขาวิชา 

A project based on individual interests with an objective to integrate Spanish language 
skills with the knowledge of Spain and Latin America and to make a creative final project. The 
project topic must be approved by the Hispanic and Latin American Studies Section.  
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วิชาบังคับนอกสาขา 
อ.211 การฟัง-พูด         3 (3-0-6) 
EG 211 Listening-Speaking  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั้งในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับค าและประโยคเพ่ือ
พัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท  ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
Prerequisite :  have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 
 English listening and speaking skills for everyday communication at both formal and 
informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation 
patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through various types of 
speeches; development of cultural awareness and critical thinking to promote communication 
across cultures. 
 
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์            3 (3-0-6) 
EG 221 Critical Reading  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน  
Prerequisite : have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 

Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize 
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability 
to write general academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and 
writing tasks. 

 
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์        3 (3-0-6) 
EG 231 Critical Writing  
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ  
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Prerequisite : have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English 
Department 

Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for 
academic purposes. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาสามารถเลือก

ศึกษารายวิชา สป.391 ฝึกงานภายนอก รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ ได้สัมผัสสังคมของการท างาน และพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมก่อนจบการศึกษาออกไป
ท างานจริง ทั้งนี้ สถานประกอบการหรือหน่วยงานในการฝึกงานจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่พบระหว่าง

การท างาน 
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และปรับตัวเข้ากับสถานที่ฝึกงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  140 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา   
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

สป.392 โครงงานจบการศึกษา 
โครงงานเฉพาะด้านตามความสนใจ เพ่ือบูรณาการทักษะภาษาสเปนกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศสเปนและภูมิภาคลาตินอเมริกาและน าไปสร้างสรรค์โครงงาน หัวข้อโครงงานต้องได้รับการ
อนุมัติจากสาขาวิชา 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถบูรณาการทักษะภาษาสเปนเข้ากับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสเปนและภูมิภาค

ลาตินอเมริกา 
3) สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม  

 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงานและกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และ 

พัฒนาโครงงาน 
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3) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาทุกคนเพ่ือรับ 
ข้อเสนอแนะและประเมินผล 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อโครงงานและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย

ก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
2) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
3) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
4) ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
5) ผู้เรียนน าเสนอโครงงานและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการศึกษา 
6) ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
7) ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาทุกคน   
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 ข้อ 35-48 
 1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  ดังนี้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร โดยด าเนินการต่อไปนี้ 

1) ส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต 
2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 135 หน่วยกิต  
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) นักศึกษาศึกษาวิชาบังคับในสาขาและต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ในรายวิชาที่ก าหนด 
4) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด  

 
4.  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้หน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
 


