
สาขาวิชาภาษาสเปน 
โครงสรางหลักสูตร 

 
 สาขาวิชาภาษาสเปนเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาสเปน แบบวิชาเอกเดี่ยว สําหรับนิสิตที่
เลือกเรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอก
คณะ ดังนี้  

1. แบบวิชาเอกเดี่ยว       72 หนวยกิต 
  วิชาบังคับ   48   หนวยกิต 
  วิชาเลือก    24 หนวยกิต 

 
2. วิชาโท สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกสาขาอื่นท้ังในคณะและนอกคณะ  21 หนวยกิต 
  วิชาบังคับ   21 หนวยกิต 
  วิชาเลือก     
3. รายวิชา   
 3.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว      72 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ     48   หนวยกิต 
 2233011 ภาษาสเปน 1 3 (3-2-5) 
 2233012 ภาษาสเปน 2 3 (3-2-5) 
 2233021 ภาษาสเปน 3 3 (3-2-5) 
 2233022 ภาษาสเปน 4 3 (3-2-5) 

2233229 แปลสเปน 1 3 (3-0-6)  
2233250 อารยธรรมสเปน 3 (3-0-6) 
2233260 สัทศาสตรและสทัวิทยาสเปน 3 (3-0-6) 
2233288 สนทนาภาษาสเปน 1 3 (3-0-6) 

 2233031 ภาษาสเปน 5 3 (3-2-5) 
 2233032 ภาษาสเปน 6 3 (3-2-5) 
 2233361 เรียงความสเปน 1 3 (3-0-6) 

2233325 ประวัติวรรณคดีสเปน 3 (3-0-6) 
2233372 อารยธรรมลาตนิอเมริกา 3 (3-0-6) 
2233373 วัฒนธรรมลาตินอเมริกา 3 (3-0-6) 

 2233041 ภาษาสเปน 7 3 (3-2-5) 
 2233042 ภาษาสเปน 8 3 (3-2-5) 
 



 
 
 วิชาเลือก     24 หนวยกิต 
 2233362 เรียงความสเปน 2 3 (3-0-6) 

2233318 เซรบันเตส 3 (3-0-6) 
  2233326 ประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกา 3 (3-0-6) 

2233329 สเปนในโลกปจจุบัน 3 (3-0-6) 
2233339 ภาษาสเปนสําหรับการทองเที่ยว 1 3 (3-0-6) 
2233363 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธสเปน 3 (3-0-6) 
2233371 ประวัติศิลปะสเปน 3 (3-0-6)  
2233409 การวิเคราะหวรรณกรรมสเปน 3 (3-0-6) 
2233420  สื่อมวลชนสเปน 3 (3-0-6) 
2233426  วรรณคดีสเปนยุคทอง 3 (3-0-6) 
2233427 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 19 3 (3-0-6) 
2233428 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6)  

 2233431  แปลสเปน 2  3 (3-0-6) 
2233439  ภาษาสเปนสําหรับการทองเที่ยว 2  3 (3-0-6) 
2233450 ภาษาสเปนดานธุรกิจ 3 (3-0-6) 
2233460 ภาษาสเปนดานกฎหมาย 3 (3-0-6) 
2233488 สนทนาภาษาสเปน 2 3 (3-0-6) 
 
3.2 วิชาโท                                                                                             21 หนวยกิต 

 สําหรับนิสิตที่เรยีนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะเลือกเรียนเปนวิชาโท ใหเรียน
รายวิชาตอไปนี้  
 2233011 ภาษาสเปน 1 3 (3-2-5) 
 2233012 ภาษาสเปน 2 3 (3-2-5) 
 2233021 ภาษาสเปน 3 3 (3-2-5) 
 2233022 ภาษาสเปน 4 3 (3-2-5) 

2233288 สนทนาภาษาสเปน 1 3 (3-0-6) 
 2233031 ภาษาสเปน 5 3 (3-2-5) 
 2233361 เรียงความสเปน 1 3 (3-0-6) 
 
 
 
 
 



 
4. คําอธิบายรายวิชา 

 2233011 ภาษาสเปน 1 3 (3-2-5) 
ไวยากรณสเปนและศัพทขั้นพื้นฐาน การฝกฟง พูด อาน และเขียนประโยคงายๆ 

   
 2233012 ภาษาสเปน 2 3 (3-2-5) 

  (เงื่อนไขรายวิชา  : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233011 ภาษาสเปน 1) 
ไวยากรณสเปนและการสนทนาโดยใชศัพทขั้นพื้นฐาน การฝกฟง พูด อาน และเขียนโดยเนน
ศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  

 
 2233021 ภาษาสเปน 3 3 (3-0-6) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233012 ภาษาสเปน 2) 
  ไวยากรณสเปนและศัพทขั้นกลาง การฝกฟง พูด อาน และเขียนประโยคที่มีโครงสรางซับซอน   

            
 2233022 ภาษาสเปน 4 3 (3-0-6) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233021 ภาษาสเปน 3) 

 ไวยากรณสเปนและศัพทขั้นกลาง การฝกฟง พูด อาน และเขียนประโยคที่มีโครงสรางซับซอน  
โดยเนนศัพทและสํานวนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชาวสเปนและลาติน
อเมริกา 

 
2233229 แปลสเปน 1 3 (3-0-6) 

การฝกแปลประโยคและขอความในหัวขอที่กําหนด 
 

2233250 อารยธรรมสเปน 3 (3-0-6) 
 สภาพภูมศิาสตร ประวัติศาสตร และอารยธรรมของสเปนตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึง
ศตวรรษที่ 19 

 
2233260 สัทศาสตรและสทัวิทยาสเปน 3 (3-0-6) 

ระบบเสียงและการออกเสียงภาษาสเปน การถายและอานสัทอกัษร การฝกอานออกเสียงโดยเนน
การแกปญหาการออกเสียงของผูเรียนเปนรายบุคคล  
 

2233288 สนทนาภาษาสเปน 1 3 (3-0-6) 
การสนทนาภาษาสเปนขั้นพื้นฐานโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ถกูตองและนําเสนอความคิด
อยางมี   หลักเกณฑ 

   



 
2233031 ภาษาสเปน 5 3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233022 ภาษาสเปน 4) 
ไวยากรณสเปนขั้นสูง การฝกฟง พูด อาน และเขียนภาษาสเปนขั้นสูง เนนโครงสรางประโยค
และสํานวนที่ใชในหนังสือพิมพและนิตยสาร การจับใจความสําคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
 

2233032 ภาษาสเปน 6 3 (3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233031 ภาษาสเปน 5) 
ไวยากรณสเปนขั้นสูง การฝกฟง พูด อาน และเขยีนในหัวขอที่เกี่ยวของกับเหตุการณปจจุบัน การ
วิเคราะหบทอาน การแสดงความคิดเห็นในหัวขอที่กําหนด 
  

 2233361 เรียงความสเปน 1 3 (3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233022 ภาษาสเปน 4) 
การฝกเขียนเรียงความในหัวขอทั่วไปในชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชกลวิธีการเขียนแบบ
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร 

  
2233362 เรียงความสเปน 2 3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233361 เรียงความสเปน 1) 
การฝกเขียนเรียงความในหัวขอเฉพาะและเชิงสรางสรรค โดยเนนการใชศัพท สํานวน และ
โครงสรางไวยากรณขั้นสูง 
  

2233318 เซรบันเตส  3 (3-0-6) 
ชีวิตและผลงานของมิเกล เด เซรบันเตส  การวิเคราะหวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของนักเขียนผูนี้ 

 
2233325 ประวัติวรรณคดีสเปน 3 (3-0-6) 

ประวัติความเปนมาของวรรณคดีสเปนตั้งแตยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 19 พัฒนาการดานรูปแบบ
เนื้อหา และความคิด วิเคราะหบทตัดตอนของวรรณคดีที่สําคัญในแตละยุค 
   

 2233326 ประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกา 3 (3-0-6)  
ประวัติความเปนมาของวรรณคดลีาตินอเมริกา พัฒนาการดานรปูแบบเนื้อหาและความคิด 
วิเคราะหบทตัดตอนของวรรณคดีที่สาํคัญของแตละประเทศในแตละสมัย 

 
2233329 สเปนในโลกปจจุบัน 3 (3-0-6) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสเปนในปจจุบันทั้งดานภูมศิาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และวิถีชีวิต การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย 
 



 
 2233339 ภาษาสเปนสําหรับการทองเที่ยว 1 3 (3-0-6) 

ประวัติศาสตรไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ความรูที่จําเปนสําหรับการเปนมัคคุเทศกใหนักทองเที่ยวที่ใช
ภาษาสเปน 

 
2233363 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธสเปน 3 (3-0-6) 

การวิเคราะหดานวิทยาหนวยคํา การสรางคาํ โครงสรางประโยค ความสัมพันธและหนาที่ของ
หนวยตางๆ ในภาษาสเปน 

 
2233371 ประวัติศิลปะสเปน 3 (3-0-6) 

ประวัติของศิลปะสเปนดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม 
 
2233372 อารยธรรมลาตนิอเมริกา 3 (3-0-6) 

การวิเคราะหประวัติศาสตรและอารยธรรมของกลุมประเทศลาตนิอเมริกาเพื่อเขาใจพัฒนาการ
ดานเศรษฐกจิ การเมืองของประเทศเหลานั้น ตลอดจนชีวิตความเปนอยูและความนึกคิดของผูคน
ตั้งแตสมัยกอนสเปนเขาไปปกครองจนถึงปจจุบัน 

 
2233373 วัฒนธรรมลาตินอเมริกา 3 (3-0-6) 

ขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตความเปนอยู ความคิด ศลิปะ และภาษาของประเทศตาง ๆ ในกลุม
ลาตินอเมริกา การเปรียบเทียบวัฒนธรรมของแตละประเทศ 

 
2233041 ภาษาสเปน 7 3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233032 ภาษาสเปน 6) 
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาสเปนขั้นสูง เนนการอภิปรายหัวขอที่เกี่ยวกับกลุมประเทศ
ซึ่งใชภาษาสเปน 
 

 2233042 ภาษาสเปน 8 3 (3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233041 ภาษาสเปน 7) 
ภาษาสเปนจากสื่อตาง ๆ เนนเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การอภิปรายแสดงความคิดเหน็ 
และการเขียนเรียงความ 

 
2233409 การวิเคราะหวรรณกรรมสเปน 3 (3-0-6) 

การวิเคราะหวรรณกรรมสเปนที่คัดเลอืกแลว โดยตระหนักถึงคณุคาของภาษาและวรรณคดี 
 
 



 
2233420 สื่อมวลชนสเปน 3 (3-0-6) 

ขาวและบทความจากหนังสือพิมพและนิตยสารหลากหลายประเภท ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศและวัฒนธรรมสเปนและลาตินอเมรกิาผานรายการวิทยุและโทรทศัน การวิเคราะหและ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับจากสื่อ 

 
2233426  วรรณคดีสเปนยุคทอง 3 (3-0-6) 

 วรรณคดีสเปนยุคทอง ลักษณะ เนื้อหา แกนเร่ือง รูปแบบ การใชภาษา และความสําคัญ การ
วิเคราะหตัวบทที่คัดสรร 

 
2233427 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 19 3 (3-0-6) 

วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 19 ลักษณะ เนื้อหา แกนเรื่อง รูปแบบ การใชภาษา และคุณคา การ
วิเคราะหตัวบทที่คัดสรร 
 

2233428 วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6)  
วรรณคดีสเปนศตวรรษที่ 20 ลักษณะ เนื้อหา แกนเรื่อง รูปแบบ การใชภาษา และความสําคัญ 
การวิเคราะหตัวบทที่คัดสรร 

 
 2233431  แปลสเปน 2  3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233229 แปลสเปน 1) 
 การฝกแปลตัวบทเฉพาะดาน ไดแก บทความดานกฎหมาย ธุรกจิ เทคโนโลยี กวีนิพนธ  

  
2233439   ภาษาสเปนสําหรับการทองเที่ยว 2  3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233339 ภาษาสเปนสาํหรับการทองเที่ยว 1) 
ศัพทและสํานวนตางๆที่ใชในวงการการทองเทีย่ว ระบบการจัดการของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะการโรงแรม สายการบิน และบริษัททองเที่ยว 

 
 2233450 ภาษาสเปนดานธุรกิจ       3 (3-0-6) 

ภาษาสเปนดานธุรกิจ วัจนลีลาและสํานวนตางๆในภาษาสเปน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการคา การ
ธนาคาร และธุรกิจนําเขา-สงออกของประเทศสเปน 
 

2233460 ภาษาสเปนดานกฎหมาย 3 (3-0-6) 
  โครงสรางรัฐธรรมนูญและลักษณะกฎหมายของประเทศสเปน รวมถึงศัพทและสาํนวนตางๆ

ดานกฎหมาย โดยเนนการอานเพื่อความเขาใจ การแปล และการเขียนติดตอสื่อสาร 
 
 



 
2233488 สนทนาภาษาสเปน 2 3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2233288 สนทนาภาษาสเปน 1) 
การสนทนา แสดงความคิดเห็น และอภิปรายในหัวขอที่หลากหลายโดยใชโครงสรางไวยากรณ
ภาษาสเปนที่ถูกตอง และเรียบเรียงความคิดเห็นอยางมีหลักเกณฑ 

 


