
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงคเดิม  
  ใหนิสิตสายภาษาเยอรมันมีความรูทางภาษาเยอรมันที่แนนและกวางขวาง สามารถนําความรูไป

 ผสมผสานกับความรูในสายวิชาอื่น ๆ เพื่อนําไปประกอบอาชีพตามความตองการของโลกปจจุบัน 
 2.2 วัตถุประสงคปรับปรุง 
  เพื่อใหนิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันมีความรูทางภาษาเยอรมันที่แนนและกวางขวาง มีโลกทัศนกวาง 

 รูจักศึกษาคนควาและนําความรูไปผสมผสานกับความรูสายวิชาอื่น ๆ เพื่อใชประกอบอาชีพใหเปน
 ประโยชนตอสังคม  

 
3. อาจารยผูสอน 
 3.1  อาจารยประจําในสาขาวิชา 

ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. 
 
 
 

ชูศรี มีวงศอุโฆษ (ผศ.) 
 
 
 

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, อ.ม. ภาษาเยอรมัน (จุฬาฯ) 
Zeugnis über ein abgeschlossenes  
Grundstudium in der Deutschen 
Angewandten Philologie (Heidelberg) 

2. ถนอมนวล โอเจริญ (รศ.) อ.บ. เกียรตินิยม, อ.ม. ภาษาเยอรมัน (จุฬาฯ) 
Zeugnis über ein abgeschlossenes  
Grundstudium in der Deutschen 
Angewandten Philologie (Heidelberg) 

3. พรสรรค วัฒนางกูร (ศ.) อ.บ. เกียรตินิยม, อ.ม. ภาษาเยอรมัน (จุฬาฯ) 
Magister Artium (M.A.) (Heidelberg) 
Dr. phil. (Heidelberg) 

4. วรรณา แสงอรามเรือง (รศ.) อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, อ.ม. ภาษาเยอรมัน (จุฬาฯ) 
Dr. phil. (Kassel)  

5. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ (ผศ.) อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, อ.ม. ภาษาเยอรมัน (จุฬาฯ) 
Dr. phil. (Siegen) 

6. อารตี แกวสัมฤทธิ์ (อ.) อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, อ.ม. ภาษาเยอรมัน (จุฬาฯ) 
Dr. phil. (Siegen) 

7. ยัน สเตเวเนอร  (อ.) Magister Artium (Bielefeld) 

8. เคลาดิโอ คัสเพิรล (อ.)  licentiatus philosophorum (Fribourg) 



 
 3.2  อาจารยพิเศษ 
  

ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. อําภา โอตระกูล (ศ. พิเศษ) อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ) 

Dr. phil (Marburg)  
 

 
4. หลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา 71 หนวยกิต  
 4.1  โครงสรางหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาเยอรมันเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาเยอรมัน แบบวิชาเอก-โท สําหรับนิสิตที่มีความรู
พ้ืนฐานภาษาเยอรมันที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขา
อื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่มีความรูพ้ืนฐานภาษาเยอรมันที่เลือกเรียนเปนวิชาโท ดังนี ้
4.1.1  แบบวิชาเอก-โท       71   หนวยกิต 

  4.1.1.1  วิชาเอก      51   หนวยกิต 
   วิชาบังคับ   24   หนวยกิต 
   วิชาเลือก    27   หนวยกิต 
  4.1.1.2  วิชาโท    ไมนอยกวา 20   หนวยกิต 

นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะ
หรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

4.1.2  วิชาโท  สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ     ไมนอยกวา   20 หนวยกิต 
วิชาบังคับ      12   หนวยกิต 
วิชาเลือก     ไมนอยกวา      8   หนวยกิต 

    ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอกหรือวิชาโท ตองลงทะเบียนเรียนและสอบผาน
รายวิชาเลือกภาษาตางประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป) 2 รายวิชาดังตอไปนี้ 
 2232101 ภาษาเยอรมัน 1      3 (2-2-5) 
 2232102 ภาษาเยอรมัน 2      3 (2-2-5) 
 4.2  รายวิชา 

4.2.1  แบบวิชาเอก-โท       71   หนวยกิต 
4.2.1.1  วิชาเอก      51   หนวยกิต 

วิชาบังคับ    24   หนวยกิต 
 
2232209  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1      3 (2-2-5) 
2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2      3 (2-2-5) 
2232214  การเขียนเยอรมัน 1      3 (2-2-5) 
2232250  เยอรมนีในปจจุบัน      3 (3-0-6) 



2232312  การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน     3 (2-2-5) 
2232350  ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน     3 (3-0-6) 
2232354  ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุคคลาสสิก   3 (3-0-6) 
2232383  วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน     3 (3-0-6) 
 
วิชาเลือก    27   หนวยกิต 
2232211  แปลเยอรมันเบื้องตน       3 (2-2-5) 
2232313  การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
2232314  การเขียนเยอรมัน 2      3 (2-2-5) 
2232317  ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 1    3 (3-0-6) 
2232324  ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันศึกษา     3 (3-0-6) 
2232325  วรรณกรรมรอยแกวเยอรมัน     3 (3-0-6) 
2232326  รอยกรองเยอรมัน      3 (3-0-6) 
2232332  ไวยากรณเยอรมัน      3 (2-2-5) 
2232333  ภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน     3 (2-2-5) 
2232334  ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1      3 (3-0-6) 
2232355  ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคจินตนิยมถึงปจจุบัน   3 (3-0-6) 
2232381  แปลเยอรมัน-ไทย      3 (2-2-5) 
2232382 * แปลไทย-เยอรมัน      3 (2-2-5) 
2232409  ภาษาศาสตรเยอรมันเบื้องตน     3 (3-0-6) 
2232417  ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 2    3 (3-0-6) 
2232422  โทรทัศนและสิ่งพิมพเยอรมัน     3 (3-0-6) 
2232427  บทละครเยอรมัน      3 (3-0-6) 
2232434  ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2      3 (3-0-6) 
2232453  ภาษาเยอรมันปจจุบัน      3 (3-0-6) 
2232456  การสนทนาภาษาเยอรมันขั้นสูง     3 (2-2-5) 
2232468  วรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน     3 (3-0-6) 
2232478 การศึกษาอิสระ      3 (0-6-3) 
2232482  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน 3 (3-0-6) 
2232490  ยุคคลาสสิกเยอรมัน      3 (3-0-6) 
2232491  ยุคจินตนิยมเยอรมัน      3 (3-0-6) 
2232492  ยุคธรรมชาตินิยม      3 (3-0-6) 
2232493  วรรณกรรมเยอรมันยุคเปลี่ยนศตวรรษ 
 และวรรณกรรมในทศวรรษที่ 20    3 (3-0-6) 

                                                 
*

 รายวิชาเปดใหม 



2232494  วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม     3 (3-0-6) 
2232495  นักประพันธเอกเยอรมัน     3 (3-0-6) 
 

4.2.1.2  วิชาโท    ไมนอยกวา 20   หนวยกิต 
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะ
หรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 
4.2.2  วิชาโท       20 หนวยกิต 
 สําหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เรียนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษา

มาแลว 3 ปหรือมีความรูพ้ืนฐานภาษาเยอรมันเปนอยางดีและไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ที่
เลือกเรียนเปนวิชาโท  

 วิชาบังคับ      12 หนวยกิต 
2232209  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1      3 (2-2-5) 
2232210 * ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2      3 (2-2-5) 
2232214  การเขียนเยอรมัน 1      3 (2-2-5) 
2232250  เยอรมนีในปจจุบัน      3 (3-0-6) 

 
วิชาเลือก    ไมนอยกวา 8  หนวยกิต 
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
2232211  แปลเยอรมันเบื้องตน       3 (2-2-5) 
2232312  การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน     3 (2-2-5) 
2232313  การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
2232317  ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 1    3 (3-0-6) 
2232334  ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1      3 (3-0-6) 
2232350  ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน     3 (3-0-6) 

4.3  แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 

2232101 ภาษาเยอรมัน 1    3   หนวยกิต  
   รวม   3   หนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 
  2232102 ภาษาเยอรมัน 2    3   หนวยกิต  
     รวม   3   หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาแรก 
  2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1   3   หนวยกิต 

                                                 
*

 รายวิชาเปดใหม 



  2232214 การเขียนเยอรมัน 1    3   หนวยกิต  
  2232250 เยอรมนีในปจจุบัน    3   หนวยกิต 
     รวม   9   หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
  2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2   3   หนวยกิต 
  2232350 ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน   3   หนวยกิต 
  2232354 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุคคลาสสิก 3   หนวยกิต 
     รวม   9   หนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาแรก 
  2232312 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน  3   หนวยกิต 
   วิชาเลือก     9   หนวยกิต 
     รวม                12   หนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่สอง 
  2232383 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน   3   หนวยกิต 
   วิชาเลือก     6   หนวยกิต 
     รวม   9   หนวยกิต 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาแรก 
   วิชาเลือก     6   หนวยกิต 
     รวม   6   หนวยกิต 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่สอง 
   วิชาเลือก     6   หนวยกิต 
     รวม   6   หนวยกิต 
 
 
 
4.4  คําอธิบายรายวิชา 

2232101 ภาษาเยอรมัน 1       3 (2-2-5) 
 การปรับและเพิ่มเติมความรูภาษาเยอรมัน เนนการฝกทักษะการใชภาษาเยอรมันทั้ง 4 ดาน คือ 

อาน พูด ฟง เขียน ฝกทักษะการบรรยายและแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ เปน
ภาษาเยอรมัน 

   
2232102 ภาษาเยอรมัน 2       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232101  ภาษาเยอรมัน 1) 
 การใชภาษาเยอรมันที่มีศัพทสํานวนและโครงสรางทางภาษาที่สลับซับซอนขึ้น 
 
2232209  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1      3 (2-2-5) 



 (เงื่อนไขรายวิชา:  รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232102  ภาษาเยอรมัน 2)  
 การฝกทักษะการใชภาษาทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนการแสดงความคิดเห็น

ในหัวขอตาง ๆ ที่ยากปานกลาง  การฝกทํานองเสียงในประโยค   
 
2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2      3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1) 
 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนการแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ที่

หลากหลายขึ้น การฝกฟงเพื่อความเขาใจขอความที่ยาวและยาก 
 
2232211  แปลเยอรมันเบื้องตน      3 (2-2-5) 
 หลักการแปลเบื้องตน การฝกทักษะการแปลตัวบทหรือสวนของตัวบทจากภาษาเยอรมันเปน

ภาษาไทยโดยเนนตัวบทในชีวิตประจําวัน 
 
2232214  การเขียนเยอรมัน 1       3 (2-2-5) 
 โครงสรางพื้นฐานของตัวบทภาษาเยอรมัน หลักเกณฑการเรียงลําดับคําในขอความ ไวยากรณ

ในตัวบท การจับใจความสําคัญและการยอความ การฝกเขียนเรียงความเชิงบอกเลาและเขียน
จดหมาย  

 
2232250  เยอรมนีในปจจุบัน       3 (3-0-6) 
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีในปจจุบัน ดานภูมิประเทศ ชีวิตประจําวัน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย 

 
 
2232312  การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน     3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่

คณะอนุญาตใหเรียน)  
 หลักการอานตัวบทวรรณกรรมเยอรมัน การฝกอานและตีความบทวรรณกรรมเยอรมัน

ประเภทตาง ๆ  
 
2232313  การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2) 
 หลักการอานตัวบทภาษาเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม การฝกอานตัวบทภาษาเยอรมันประเภท

ตาง ๆ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร 
 



2232314  การเขียนเยอรมัน 2       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232214 การเขียนเยอรมัน 1) 
 ตัวบทภาษาเยอรมันประเภทตาง ๆ การฝกเขียนความเรียงภาษาเยอรมันเชิงพรรณนา อธิบาย 

เปรียบเทียบ และโตแยง 
 
2232317  ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 1      3 (3-0-6) 
 ภาษาเยอรมันที่ใชในวงการทองเที่ยว โดยเนนหัวขอศิลปะ ประวัติศาสตร และศาสนา  
 
2232324  ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันศึกษา     3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่คณะ

อนุญาตใหเรียน) 
 คุณลักษณะพื้นฐานของวรรณคดีเยอรมัน ประเภทของวรรณกรรมในวรรณคีเยอรมันศึกษา 

ไดแก รอยแกว รอยกรอง และบทละคร หลักการตีความวรรณคดี การฝกตีความงาน
วรรณกรรมที่คัดสรร 

 
2232325  วรรณกรรมรอยแกวเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 ลักษณะที่จําแนกบทประพันธรอยแกวจากรอยกรองและบทละคร การวิเคราะหงานรอยแกว

แบบตางๆ เทคนิคการเลาเรื่อง เคาโครงเรื่อง ตัวละคร บทบาทของแกนเรื่อง และภาพ
สัญลักษณ ขอแตกตางระหวางการตีความอิงตนฉบับกับการตีความตามทฤษฏีการวิจารณ 

 
2232326   รอยกรองเยอรมัน       3 (3-0-6) 
 รูปแบบและลักษณะทางภาษาของกวีนิพนธประเภทตางๆ ภาพพจน สัญลักษณ ความหมาย

แฝง การสัมผัส และจังหวะ การวิเคราะหผลงานกวีนิพนธที่เปนตัวแทนของยุคสมัยหรือของ
แกนเรื่อง 

 
2232332  ไวยากรณเยอรมัน       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่คณะ

อนุญาตใหเรียน) 
 หลักไวยากรณและการใชภาษาเยอรมัน การฝกใชโครงสรางภาษาเยอรมันที่ซับซอน 
 
2232333  ภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน     3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่

คณะอนุญาตใหเรียน) 
 ภาษาเยอรมันจากสื่อตาง ๆ ไดแก ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต เนนการจับ

ใจความสําคัญของเรื่องและการอภิปราย 



 
2232334  ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1      3 (3-0-6) 
 ศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันที่ใชในวงธุรกิจ ไดแก การโฆษณา การคา การนําเขาและ

สงออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม การฝกทักษะการพูดและการเขียน 
 
2232350   ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร วรรณคดี ดนตรี ศิลปะ และวิทยาการตาง ๆ ของเยอรมัน 
 วิเคราะหปญหาในประวัติศาสตรเยอรมันที่สงผลกระทบตอเยอรมนีในปจจุบัน 
 Introduction to German Civilization 
 INTRO GER CIV 
 Fundamental knowledge about German history, literature, music, arts and other sciences; 

analysis of problems in German history affecting present-day Germany. 
 
2232354   ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุคคลาสสิก    3 (3-0-6) 
 วรรณคดีเยอรมันตั้งแตยุคกลางถึงยุคคลาสสิก ภูมิหลังทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

การศึกษาผลงานที่  
 คัดสรร 
 
2232355  ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคจินตนิยมถึงปจจุบัน    3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232354 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุค

คลาสสิก) 
 วรรณคดีเยอรมันตั้งแตยุคจินตนิยมถึงปจจุบัน ภูมิหลังทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

การศึกษาผลงานที่ 
 คัดสรร 
 
2232381  แปลเยอรมัน-ไทย       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน) 
 การฝกทักษะการแปลขาว รายงาน และบทความ จากภาษาเยอรมันเปนไทยในดานตางๆ 

ไดแก ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และวรรณกรรม การวิเคราะหปญหาในการแปล 
 
2232382 * แปลไทย-เยอรมัน       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน) 
 การฝกทักษะการแปลตัวบทหรือสวนของตัวบทจากภาษาไทยเปนภาษาเยอรมัน เนนตัวบทที่

ใชภาษาในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหปญหาในการแปล 

                                                 
*  รายวิชาเปดใหม 



 
2232383  วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่คณะ

อนุญาตใหเรียน) 
 หลักวากยสัมพันธเยอรมัน การวิเคราะหโครงสรางประโยคในภาษาเยอรมัน ไดแก 

สวนประกอบของประโยค หนาที่ของคําในประโยค รูปประโยค และประเภทของประโยค 
การตีความบทอานภาษาเยอรมันที่มีโครงสรางประโยคซับซอน 

 
2232409 * ภาษาศาสตรเยอรมันเบื้องตน      3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2) 
 ความเปนมาของวิชาภาษาศาสตรเยอรมันตั้งแตกอนศตวรรษที่ 20 ถึงปจจุบัน แนวคิดพื้นฐาน

ของภาษาศาสตรสมัยใหม สัทศาสตร วิทยาหนวยคํา วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตร
สังคม ภาษาศาสตรตัวบทและวัจนปฎิบัติศาสตร การศึกษาเชิงวิเคราะหโครงสรางและหนาที่
ของภาษา 

 
2232417  ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 2     3 (3-0-6) 
 การทองเที่ยวแบบตางๆในประเทศไทย หัวขอสําคัญดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไดแก วิถี

ชีวิตไทย งานหัตถกรรม เทศกาลพื้นบาน อาหารประจําถิ่น  และสมุนไพรไทย   การฝกใช
ศัพทสํานวน และการเขียนรายงานในหัวขอที่กําหนด 

 
 
 
2232422  โทรทัศนและสิ่งพิมพเยอรมัน     3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่คณะ

อนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาเชิงวิเคราะหบทบาทและหนาที่ของโทรทัศนและสิ่งพิมพเยอรมัน การเปรียบเทียบ

ภาษาขาวสารที่ปรากฏทางโทรทัศนกับภาษาขาวสารในสิ่งพิมพ การวิเคราะหบทบาท หนาที่ 
อิทธิพล และผลกระทบของสิ่งพิมพและโทรทัศนที่มีตอสังคมเยอรมัน 

 
2232427  บทละครเยอรมัน       3 (3-0-6) 
 รูปแบบและลักษณะของบทละครเยอรมัน ประวัติการละครเยอรมันตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 

ถึงปจจุบันโดยเนนละครเอพิกและละครสมัยใหม 
 
2232434   ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2      3 (3-0-6) 

                                                 
 



 ศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันที่ใชในวงธุรกิจ ไดแก การขนสง การทองเที่ยว การเกษตร  
การพลังงานและอุตสาหกรรม หุนและการแลกเปลี่ยนเงินตรา การฝกทักษะการพูดและการ
เขียน 

 
2232453  ภาษาเยอรมันปจจุบัน      3 (3-0-6) 
 พัฒนาการของภาษาเยอรมันจากอดีตสูปจจุบัน ลักษณะหลายหลากของภาษาเยอรมันในสังคม

เยอรมัน ลักษณะและบทบาทของภาษาเฉพาะที่ใชในวิชาการแตละสาขา บทบาทของ
ภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน การอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงคและประโยชนของการศึกษา
ภาษาเยอรมันในประเทศไทย 

  
2232456  การสนทนาภาษาเยอรมันขั้นสูง     3 (2-2-5) 
 การฝกทักษะการพูดเยอรมันขั้นสูง ไดแก การสนทนา การอภิปราย การสัมภาษณเชิงวิชาการ 

การเสนอรายงานในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบัน 
 
2232468 * วรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 การอานและวิเคราะหวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเยอรมัน วรรณกรรมเดนๆที่สะทอน

วัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน 
 
2232478 การศึกษาอิสระ       3 (0-6-3) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่คณะ

อนุญาตใหเรียน) 
 การคนควาวิจัยและเสนอผลงานในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเยอรมัน

ตามความสนใจของแตละบุคคล 
2232482  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน  3 (3-0-6) 
 การวิเคราะหเชิงวิจารณเกี่ยวกับหัวขอที่คัดสรรดานภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน 
 
2232490  ยุคคลาสสิกเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันในยุคคลาสสิก การฟนฟูแนวคิดของกรีกและโรมันโบราณเรื่องความ

กลมกลืนและสุนทรียภาพ ความคิดเรื่องคุณธรรมของมนุษยในงานของเกอเธและชิลเลอร 
 
2232491  ยุคจินตนิยมเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันในยุคจินตนิยม แนวคิดเชิงปรัชญาและแนวการเขียนประชดประชันแบบ

จินตนิยมในงานเหลานั้น แกนเรื่องดอกไมสีฟาและราตรีกาล 
 

                                                 
* รายวชิาเปดใหม 



2232492  ยุคธรรมชาตินิยมเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันในยุคธรรมชาตินิยม แนวคิดเกี่ยวกับชะตากรรมที่ถูกกําหนด พัฒนาการ

ของละครสะทอนปญหาสังคม 
 
2232493  วรรณกรรมเยอรมันยุคเปลี่ยนศตวรรษและวรรณกรรมในทศวรรษที่ 20 3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันแนวสัญลักษณนิยม อิมเพรสชั่นนิสต เอ็กเพรสชั่นนิสต และดาดาอิสม 

แนวโนมของวรรณกรรมเยอรมันในทศวรรษที่ 20 
 
2232494  วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม      3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม วรรณกรรมแนวการเมือง ขบวนการวรรณกรรมแนวใหม 

วรรณกรรมเนนความรูสึกและอารมณแนวใหม 
 
2232495 * นักประพันธเอกเยอรมัน      3 (3-0-6) 
 นักประพันธเอกเยอรมันและผลงานที่คัดสรร การวิคราะหและตีความผลงานในบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม และภูมิหลังทางการเมืองในยุคนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  รายวิชาเปดใหม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควชิาภาษาตะวันตก  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
 
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตทั้งในคณะและนอกคณะที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาเยอรมัน 
 
2232021 ภาษาเยอรมันสําหรับผูเริ่มเรียน 1       3 (3-0-6) 
 ไวยากรณเยอรมันขั้นพื้นฐาน ศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

  
2232022 ภาษาเยอรมันสําหรับผูเริ่มเรียน 2      3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232021 ภาษาเยอรมันสําหรับผูเริ่มเรียน1) 
 ศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ฝกเขียนประโยคที่ซับซอนและฝกอานบทอานขนาดสั้น 

รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตคณะรัฐศาสตร 

2232011 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 1      3 (2-2-5) 
บทอานสั้นๆ เกี่ยวกับหัวขอทั่วๆ ไปและหัวขอเฉพาะดานรัฐศาสตร การทบทวนไวยากรณเยอรมัน
พ้ืนฐาน  การฝกใชโครงสรางและศัพทในบทอาน 

 
2232012 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 2       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232011 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 1) 
 บทเรียนที่ยากในหัวขอทางดานรัฐศาสตร  การฝกใชโครงสรางทางภาษาและศัพทเฉพาะดานที่ซับซอน 

  
2232013 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 3       3 (2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232012 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 2) 

บทอานหัวขอเฉพาะดานรัฐศาสตร ไดแก ความสัมพันธระหวางประเทศ การเมืองโลก ระบบการเมือง
และการปกครอง องคการระหวางประเทศ  และการทูต  ศัพทสํานวนเฉพาะดาน โครงสรางทางภาษาที่
ซับซอน เนนการอานและการเขียนในหัวขอที่กําหนด 

 
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตนอกคณะเปนวิชาเลือกสําหรับหลักสูตรนานาชาติ  



 
2232007 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1       3 (3-0-6) 

ศัพทและรูปประโยคพื้นฐานภาษาเยอรมัน  เนนการออกเสียงภาษาเยอรมันอยางถูกตอง  ไวยากรณ
พ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 
 

2232008 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2       3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232007 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1)  
 ศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  เนนทักษะการใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ 

 
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร ภาควิชาดุริยางคศิลป  
 
2232123 ภาษาเยอรมันสําหรับนิสิตดุริยางคศิลป      1 (0-2-1) 

ภาษาเยอรมันเบื้องตนในเพลงเยอรมันที่คัดเลือกแลว  โดยเนนการอานออกเสียงและโครงสราง
ไวยากรณเยอรมันเบื้องตน 

 

รายวิชาที่เปดสอนเปนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกลุมภาษาตางประเทศ 

2232009 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
ศัพทและรูปประโยคพื้นฐานภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน เนนการออกเสียงภาษาเยอรมันอยาง
ถูกตอง ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 

 

รายวิชาที่เปดสอนเปนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป กลุมมนุษยศาสตร 
 
2232241 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนเยอรมัน       3 (3-0-6) 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชนชิ้นเอกของนักประพันธที่ใชภาษาเยอรมัน การวิเคราะหแกนเรื่องที่สะทอน
สภาพสังคม และวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนในประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน 
  
  

 
 

 


