
1 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน พ.ศ. 2557 
 

  จ ำนวนนวนนววนกิตรวนตรอดหนอกิูตรว 36 นนววนกิตร วะกะเนอำิำวศึิษำ 2 ปี 
 
1. โครงสร้างหลักสูตร (ใช้แผน ก แบบ ก2) 
  จ ำนวนนวนนววนกิตรวนตรอดหนอกิูตรว     36   
  จ ำนวนนวนนววนกิตรวำกนตชำเวีกนว     24   
   - วำกนตชำบกงคกบ      12   
   - วำกนตชำบกงคกบเอืดิ       3     
   - วำกนตชำเอืดิ                                            9   
    จ ำนวนนวนนววนกิตรนตทกำนวตพนวธ์     12 
     
2. รายวิชา 
   ก. รายวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต  

 

 
   ข. รายวิชาบังคับเลือก       3 หน่วยกิต 
  

2233501 ไนกำิวณ์ูเปนวขก้นวูตง 
Advanced Spanish Grammar 

3 (3-0-9) 

2233502 ภำษำศำูรว์เปวีกบรวำงูเปนว-ไทก 
Contrastive Linguistics Spanish-Thai 

3 (3-0-9) 

2233503 โอิผต้ใช้ภำษำูเปนว   
Hispanic World 

3 (3-0-9) 

2233504 วะเบีกบนตธีนตจกกทำงภำษำูเปนว 
Research Methods in Spanish 

3 (3-0-9) 

2233505 ูกตตนวำภำษำศำูรว์ูเปนว 
Seminar on Spanish Linguistics  

3 (3-0-9) 

2233506 ูกตตนวำนววณคหีูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำ 
Seminar on Spanish and Latin American Literature 

3 (3-0-9) 

2233507 ูกตตนวำนกฒนวธววตูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำ 
Seminar on Spanish and Latin American Culture  

3 (3-0-9) 
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    ค. รายวิชาเลือก     9 หน่วยกิต 
 
   1) รายวิชาเลือกสายการแปลและล่ามภาษาสเปน  6 หน่วยกิต ใน้เอืดิเวีกนววำกนตชำ
รวดไปนวี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2) รายวิชาเลือกสายการสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาตา่งประเทศ 6 หน่วยกิต ใน้
เอืดิเวีกนววำกนตชำรวดไปนวี้       
  

2233520 ภำษำศำูรว์ปวะกุิร์ู ำนวกบิำวูดนวภำษำูเปนว  
Applied Linguistics for Spanish Teaching 

3 (3-0-9) 

2233521 ิำวูดนวไนกำิวณ์แอะทกิษะิำวูื่ดูำวภำษำูเปนว 
Teaching Spanish Grammar and Communicative Skills 

3 (3-0-9) 

2233522 ิำวูดนวภำษำูเปนวเฉพำะทำง  
Teaching Spanish for Specific Purposes 

3 (3-0-9) 

2233508 ูกตตนวำิำวแปอแอะอวำตภำษำูเปนว 
Seminar on Spanish Translation and Interpretation 

3 (3-0-9) 

2233509 ูกตตนวำิำวูดนวภำษำูเปนวในวฐำนวะภำษำรวำงปวะเทศ 
Seminar on Teaching Spanish as a Foreign Language 

3 (3-0-9) 

2233510
  

นอกิิำวแปอภำษำูเปนว  
Principles of Spanish Translation 

3 (3-0-9) 

2233511 ิำวแปองำนวนววณิววตภำษำูเปนว 
Spanish Literary Translation 

3 (3-0-9) 

2233512 ิำวแปอเดิูำวเฉพำะทำงภำษำูเปนว   
Spanish Technical Translation 

3 (3-0-9) 

2233513 ิำวแปอบทู ำนวกบูื่ดภำพแอะเูีกงภำษำูเปนว 
Spanish Audiovisual Translation 

3 (3-0-9) 

2233514 ิำวอวำตภำษำูเปนว 1 
Spanish Interpretation 1 

3 (3-0-9) 

2233515 ิำวอวำตภำษำูเปนว 2 
Spanish Interpretation 2 

3 (3-0-9) 
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2233523 ิำวดดิแบบนอกิูตรวิำวูดนวภำษำูเปนว 
Curriculum Design for Spanish Teaching 

3 (3-0-9) 

2233524 แบบเวีกนวแอะูื่ดิำวูดนวภำษำูเปนว 
 Textbooks and Materials for Spanish Teaching 

3 (3-0-9) 

    
   3) รายวิชาเลือกอ่ืน ๆ 3 หน่วยกิต ใน้เอืดิเวีกนววำกนตชำรวดไปนวี้       
 

2233530 ิำวพตหภำษำูเปนวในวที่ชุตชนว  
Public Speaking in Spanish  

3 (3-0-9) 

2233531 ภำษำูเปนวในวโอิธุวิตจ  
Spanish in the Business World  

3 (3-0-9) 

2233532 ิำวนตเควำะน์แอะรีคนำตนววณคหีภำษำูเปนว  
Analysis and Interpretation of Literature Written in 
Spanish  

3 (3-0-9) 

2233533 ิำวนตเควำะน์นำทิววตภำษำูเปนว  
Spanish Discourse Analysis  

3 (3-0-9) 

2233534 เดิกรศึิษำ  
Individual study  

3 (3-0-9) 

 

นวตูตรูำตำวถเอืดิเวีกนววำกนตชำเอืดิจำิูำกิำวแปอแอะอวำตภำษำูเปนวนวืดูำกิำวูดนว
ภำษำูเปนวในวฐำนวะภำษำรวำงปวะเทศแทนววำกนตชำข้ำงร้นวไห้ 

 
   ง. วิทยานิพนธ์ 

2233811 นตทกำนวตพนวธ์  
Thesis 

12 นนววนกิตร 

   
3.  แผนการศึกษา 
      ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  
   2233501 ไนกำิวณ์ูเปนวขก้นวูตง     3 นนววนกิตร 
   2233502 ภำษำศำูรว์เปวีกบรวำงไทก-ูเปนว    3 นนววนกิตร 
  2233503         โอิผต้ใชภ้ำษำูเปนว     3 นนววนกิตร 
                       วนต 9 นนววนกิตร 
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       ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 
   2233504* วะเบีกบนตธีนตจกกทำงภำษำูเปนว    3 นนววนกิตร 
               นตชำเอืดิูำกิำวแปอแอะอวำตภำษำูเปนว/    
      ูำกิำวูดนวภำษำูเปนว           6 นนววนกิตร 
          วนต   9 นนววนกิตร 

       ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  
     นตชำบกงคกบเอืดิ      3 นนววนกิตร 
     นตชำเอืดิ                 3 นนววนกิตร 
   2233811* นตทกำนวตพนวธ์      3 นนววนกิตร 
          วนต      9  นนววนกิตร 

       ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
   2233811* นตทกำนวตพนวธ์           9 นนววนกิตร 
          วนต       9 นนววนกิตร 
 
4.  ค าอธิบายรายวิชา  
2233501  ไนกำิวณ์ูเปนวขก้นวูตง        3 (3-0-9) 

ไนกำิวณ์ขก้นวูตง เนว้นวิำวนว ำเูนวดเนวื้ดนำแอะิำวนตเควำะน์เชตงอึิเิ่ีกนิกบไนกำิวณ์ูเปนว ดงค์ปวะิดบขดง
ปวะโกค โควงูว้ำงปวะโกค วะบบค ำิวตกำ แอะโควงูว้ำงดนวุเฉท ิำวนตเควำะน์ไนกำิวณ์ในวบวตบทขดง
คนำตเวีกงแอะเวื่ดงูก้นวที่นอำินอำก 
Advanced Spanish Grammar 

 ADV SP GRAM 
Advanced grammar with emphasis on in-depth presentation and analysis of important 
aspects of Spanish grammar: sentence components, sentence structure, verbal systems 
and paragraph structure; grammatical analysis within the context of various essays and 
short stories. 

 
2233502  ภำษำศำูรว์เปวีกบรวำงูเปนว-ไทก      3 (3-0-9) 
 ทฤษฎีภำษำศำูรว์เปวีกบรวำง ิำวนตเควำะน์เปวีกบรวำงวะนนวำงภำษำูเปนวิกบภำษำไทก  ิำวปวะกุิร์

ภำษำศำูรว์เปวีกบรวำงิกบิำวแปอภำษำูเปนวแอะิำวเวีกนวิำวูดนวภำษำูเปนว 
Contrastive Linguistics Spanish-Thai  
CON LING SP TH 
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Theories of contrastive linguistics; contrastive analysis of Spanish and Thai; application of 
contrastive linguistics to Spanish translation and Spanish language teaching. 
    

2233503  โอิผต้ใช้ภำษำูเปนว   3 (3-0-9) 
คนำตนอำินอำกทำงภำษำ ูกงคต นกฒนวธววต ภตตตศำูรว์ ปวะนกรตศำูรว์ วนตถึงูภำพเศวษฐิตจ แอะ
ิำวเตืดงขดงปวะเทศูเปนวแอะิอุวตปวะเทศอำรตนวดเตวติำ 

 Hispanic World 
 HISPANIC WORLD 

Linguistic, social, cultural, geographical and historical diversities as well as economic and 
political conditions of Spain and Latin American countries. 

 
2233504  วะเบีกบนตธีนตจกกทำงภำษำูเปนว       3 (3-0-9) 

อกิษณะแอะปวะเภทขดงิำวนตจกก ิำวดดิแบบ เทคนวตค แอะนตธีห ำเนวตนวิำวนตจกกเิี่กนิกบภำษำูเปนว 
Research Methods in Spanish 
RES METH SP  
 Characteristics and types of research; research designs, techniques and procedures in the 
Spanish language.   
 

2233505 ูกตตนวำภำษำศำูรว์ูเปนว        3 (3-0-9) 
ิำวดภตปวำกนกนข้ดแอะปวะเห็นวปัญนำรวำงๆ ที่นววำูนวใจเิี่กนิกบภำษำศำูรว์ูเปนว 

 Seminar on Spanish Linguistics 
 SEM SP LING 
 Discussion of interesting topics and problems in Spanish linguistics.  
 
2233506  ูกตตนวำนววณคหีูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำ       3 (3-0-9) 

ิำวดภตปวำกปวะเห็นวรวำงๆที่นววำูนวใจเิี่กนิกบนววณคหีูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำ 
Seminar on Spanish and Latin American Literature 
SEM SP LAT AM LIT 
Discussion of interesting topics in Spanish and Latin American literature.  

 
2233507  ูกตตนวำนกฒนวธววตูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำ      3 (3-0-9) 

ิำวดภตปวำกปวะเห็นวรวำงๆที่นววำูนวใจเิี่กนิกบนกฒนวธววตูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำ 
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Seminar on Spanish and Latin American Culture 
SEM SP LAT AM CULT  
Discussion of interesting topics in Spanish and Latin American culture. 

 
2233508  ูกตตนวำิำวแปอแอะอวำตภำษำูเปนว      3 (3-0-9) 

ิำวดภตปวำกนกนข้ดแอะปวะเห็นวปัญนำรวำงๆ ที่นววำูนวใจเิี่กนิกบิำวแปอแอะอวำตภำษำูเปนว 
Seminar on Spanish Translation and Interpretation 
SEM SP TRANS INTPR 
Discussion of interesting topics and problems in Spanish translation and interpretation. 

 
2233509  ูกตตนวำิำวูดนวภำษำูเปนวในวฐำนวะภำษำรวำงปวะเทศ    3 (3-0-9) 

ิำวดภตปวำกนกนข้ดแอะปวะเห็นวปัญนำรวำงๆ ที่นววำูนวใจเิี่กนิกบิำวูดนวภำษำูเปนวในวฐำนวะ
ภำษำรวำงปวะเทศ 

Seminar on Teaching Spanish as a Foreign Language 
SEM TCHG SP LANG 
Discussion of interesting topics and problems in teaching Spanish as a foreign language. 

 
2233510  นอกิิำวแปอภำษำูเปนว       3 (3-0-9) 

ทฤษฎี  นอกิิำว แอะนตธีแิ้ปัญนำิำวแปอ  ิำวปวะเตตนวแอะิำวบววณำธติวงำนวแปอภำษำูเปนว 
Principles of Spanish Translation 
PRINC SP TRANS  
Translation theories, principles and solutions to translation problems; evaluation and 

editing of Spanish translation.  
 

2233511 ิำวแปองำนวนววณิววตภำษำูเปนว      3 (3-0-9) 
นอกิิำวแปองำนวนววณิววต ิำวนตเควำะน์  ิำวรีคนำต แอะิำวแปอร้นวฉบกบที่เป็นวนววณิววตภำษำูเปนว 
ปวะเภทรวำงๆ  
Spanish Literary Translation 
SP LIT TRANS  
Principles of literary translation; analysis, interpretation and translation of different types 

of Spanish literary texts. 
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2233512  ิำวแปอเดิูำวเฉพำะทำงภำษำูเปนว        3 (3-0-9)  

นอกิิำวแปอเดิูำวเฉพำะทำง ทวกพกำิวิำวแปอ ิำวนตเควำะน์  ิำวรีคนำต แอะิำวแปอร้นวฉบกบภำษำ
ูเปนวที่เป็นวเดิูำวเฉพำะทำงห้ำนวิฎนตำก ธุวิตจ นตทกำศำูรว์ แอะห้ำนวดื่นวๆ 
Spanish Technical Translation 
SP TECH TRANS  
Principles of technical translation; translation resources; analysis, interpretation and 

translation of Spanish legal, business, scientific and other technical texts. 
 
2233513  ิำวแปอบทู ำนวกบูื่ดภำพแอะเูีกงภำษำูเปนว     3 (3-0-9) 

นอกิิำวแปอบทู ำนวกบูื่ดภำพแอะเูีกง ิำวนตเควำะน์  ิำวรีคนำต แอะิำวแปอร้นวฉบกบภำษำูเปนวที่
เป็นวบทู ำนวกบูื่ดภำพแอะเูีกง ไห้แ วิ บทบววกำกภำพกนวรว์ บทเพอง ิำว์รตนว แอะเิต 
Spanish Audiovisual Translation 
SP AV TRANS  
Principles of audiovisual translation; analysis, interpretation and translation of Spanish 

audiovisual materials:  subtitles, songs, animation and games. 
 
2233514  ิำวอวำตภำษำูเปนว 1        3 (3-0-9) 
 นอกิิำว  ขก้นวรดนว  แอะแนวนปฏตบกรตห้ำนวิำวอวำตวะนนวำงภำษำูเปนวิกบภำษำไทกในวิำวรตหรวดปวะูำนวงำนว  

ิำวูกตภำษณ์ แอะิำวพตหในวนกนข้ดทก่นไป  ิำวนตเควำะน์ปัญนำแอะิำวแิ้ปัญนำ 
Spanish Interpretation I 
SP INTPR I  
Principles, processes and guidelines for Spanish-Thai interpretation for laison, interviews 
and speaking on general topics; problem analysis and solutions.  
 

2233515  ิำวอวำตภำษำูเปนว 2        3 (3-0-9) 
แนวนปฏตบกรตห้ำนวิำวอวำตวะนนวำงภำษำูเปนวิกบภำษำไทกในวนกนข้ดเฉพำะห้ำนวที่ตีเนวื้ดนำซกบซ้ดนว ิำว
นตเควำะน์ปัญนำแอะิำวแิ้ปัญนำ 
Spanish Interpretation II 
SP INTPR II  
Guidelines for Spanish-Thai interpretation on complex technical topics; problem analysis 
and solutions.  
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2233520  ภำษำศำูรว์ปวะกุิร์ู ำนวกบิำวูดนวภำษำูเปนว      3 (3-0-9) 

ทฤษฎีิำวเวีกนววต้ ิำววกบวต้ภำษำท่ีูดง แอะิำวูดนวภำษำรวำงปวะเทศ  ิำวปวะกุิรใ์ช้ทฤษฎีู ำนวกบิำว
ูดนวภำษำูเปนว  

Applied Linguistics for Spanish Teaching 
APP LING SP TCHG         
Theories of learning, second language acquisition and foreign language teaching; 

application of theories to Spanish teaching.  
 
2233521  ิำวูดนวไนกำิวณ์แอะทกิษะิำวูื่ดูำวภำษำูเปนว    3 (3-0-9) 

นกนข้ด ปวะเห็นวปัญนำ แอะเทคนวตคิำวูดนวไนกำิวณ ์ิำวดดิเูีกง แอะทกิษะิำวูื่ดูำวภำษำูเปนว  
Teaching Spanish Grammar and Communicative Skills  
TCHG SP GRAM COMM  
Topics, problems and techniques in teaching Spanish grammar, pronunciation and 

communicative skills.  
 

2233522  ิำวูดนวภำษำูเปนวเฉพำะทำง        3 (3-0-9) 
 ิำวคกหเอืดิเนวื้ดนำแอะนตธีิำวูดนวภำษำูเปนวเฉพำะทำง ไห้แ วิ ภำษำูเปนวห้ำนวธุวิตจ ิฎนตำก 

นตทกำศำูรว์ ิำวทวดงเที่กน แอะิำวบกนวเทตง  
Teaching Spanish for Specific Purposes 
TCHG SP PURPOSE  
Content selection and methods for teaching Spanish for specific purposes: Spanish for 

business, law, science, tourism and entertainment.  
 
2233523  ิำวดดิแบบนอกิูตรวิำวูดนวภำษำูเปนว     3 (3-0-9) 

ิำวดดิแบบนอกิูตรวแอะเนวื้ดนำวำกนตชำ แผนวิำวูดนวที่เนตำะูตในวูถำนวิำวณ์รวำงๆ 
Curriculum Design for Spanish Teaching 
CURR DSGN SP TCHG 
Curriculum and subject design; appropriate lesson plans for various teaching situations. 
 

2233524  แบบเวีกนวแอะูื่ดิำวูดนวภำษำูเปนว      3 (3-0-9) 
ิำวนตเควำะน์แบบเวีกนวแอะูื่ดิำวูดนวภำษำูเปนวในวดหีรแอะปัจจุบกนว  ิำวูว้ำงูื่ดิำวูดนวภำษำูเปนว  
Textbooks and Materials for Spanish Teaching 
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TEXT MAT SP TCHG      
Analysis of textbooks and materials for Spanish teaching in the past and present; material 

construction. 
 
2233530  ิำวพตหภำษำูเปนวในวที่ชุตชนว        3 (3-0-9) 

นอกิิำวพื้นวฐำนวขดงิำวพตหในวที่ชุตชนว ิำวพตหภำษำูเปนวเพ่ืดูื่ดคนำตคตหดกวำงตีปวะูตทธตภำพ ิำวเรวีกต 
แอะิำวิอวำนูุนวทวพจนว์ ิำวนว ำเูนวดข้ดตตอนวืดผองำนว แอะิำวพตหในวที่ชุตชนวในววตปแบบด่ืนว ๆ  
Public Speaking in Spanish 
PUB SPKG SP       
Basic principles of public speaking; effective Spanish oral communication; preparation and 

delivery of speeches; presentations of information or works; other types of public 
speaking.  

 
2233531  ภำษำูเปนวในวโอิธุวิตจ        3 (3-0-9) 

ภำษำูเปนวที่ใช้ในวนงิำวธุวิตจ ิำวนตเควำะน์โควงูว้ำงภำษำ ศกพท์แอะู ำนวนนวที่ใช้ในวห้ำนวิำวรอำห ิำว 
โฆษณำ ิำวเงตนวิำวธนวำคำว ิำวทวดงเที่กน แอะิำวค้ำวะนนวำงปวะเทศ ปวะเห็นวทำงนกฒนวธววตขดง

ปวะเทศที่ใช้ภำษำูเปนวที่ตีดตทธตพอรวดธุวิตจโอิ  
Spanish in the Business World 
SP BUS WORLD 
Spanish language used in business; study and analysis of structures, vocabulary and 

expressions used in marketing, advertising, banking and finance, tourism and 
international trade; cultural issues in Spanish-speaking countries which influence 
global business. 

 
2233532  ิำวนตเควำะน์แอะรีคนำตนววณคหีภำษำูเปนว     3 (3-0-9) 

ทฤษฎีนววณิววต ิำวนตเควำะน์แอะรีคนำตนววณคหีูเปนวแอะอำรตนวดเตวติำในวบวตบททำงูกงคต นกฒนวธววต  
แอะปวะนกรตศำูรว์ 
Analysis and Interpretation of Literature Written in Spanish    
ANAL INTPR LIT SP 
Literary theories; analysis and interpretation of Spanish and Latin American literature in 

social, cultural and historical contexts.  
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2233533 ิำวนตเควำะน์นำทิววตภำษำูเปนว        3 (3-0-9) 

 ตโนวทกศนว์พื้นวฐำนว  ทฤษฎี  แอะวะเบีกบนตธีทำงนำทิววตนตเควำะน์   ิำวนตเควำะน์รกนบทภำษำูเปนวปวะเภท
รวำงๆ  

 Spanish Discourse Analysis 
 SP DIS ANAL 

 Basic concepts, theories, and methods in discourse analysis; analysis of various Spanish 
text types. 

 
2233600  เดิกรศึิษำ         3 (0-0-12) 

ิำวศึิษำนกนข้ดเฉพำะห้ำนวิำวแปอแอะอวำตภำษำูเปนวนวืดิำวูดนวภำษำูเปนวที่นวตูตรูนวใจ 
Individual study 
INDIV STUD         
Individual study of specific topics in Spanish translation and interpretation or Spanish 

language teaching based on students’ interest.  
 
2233811  นตทกำนวตพนวธ์                                          12 นนววนกิตร 
  Thesis 
  THESIS 

 


