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วิชาโทภาษาเยอรมัน  
 
จํานวนหนวยกิตรวม 
 20  หนวยกติ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร    
 
วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.  เพื่อใหนิสิตมทีักษะภาษาเยอรมัน ทั้งการฟง พดู อาน และเขียน เพื่อใชในการสือ่สารทั่วไป 
  2.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูความสามารถในการใชศัพทสํานวนภาษาเยอรมัน เพื่อใชในการสื่อสารเฉพาะดาน   
         เบื้องตน เชน ดานการแปล ดานการทองเที่ยว ดานธุรกิจ อันจะเปนพระโยชนตอการประกอบอาชีพ 

3.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูพื้นฐานเกีย่วกับประเทศเยอรมัน 
 
ขอกําหนดการศกึษา 

1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร ที่เรียน 
ภาษาเยอรมนัในระดับมัธยมศกึษามาแลว 3 ปหรือมีความรูพื้นฐานภาษาเยอรมนัเปนอยางดีและไดรับความ 
เห็นชอบจากสาขาวิชา 

 2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเปนวชิาโท ตองศึกษารายวิชาตามทีก่ําหนดตอไปนี ้
วิชาบังคับ              14  หนวยกิต 

2232101   ภาษาเยอรมนั 1               3 (2-3-4) 
 German I 

2232102 ภาษาเยอรมนั 2               3 (2-3-4) 
 German II 

2232103 ภาษาเยอรมนั 3               1 (0-2-1) 
 German III 

2232104 ภาษาเยอรมนั 4               1 (0-1-1) 
 German IV 

2232205 ภาษาเยอรมนั 5               3 (2-2-5) 
 German V 

2232206 ภาษาเยอรมนั 6               3 (2-2-5) 
 German VI 
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วิชาเลือก      6  หนวยกติ 
ใหเลือกไดจากรายวิชาตอไปนี ้

2232252 เยอรมนีในปจจุบัน               2 (2-0-4) 
 Germany Today 

2232290 แปลเยอรมันเบื้องตน              2 (1-2-3) 
 Introduction to German Translation 

2232309 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน            2 (1-2-3) 
 Reading of German Literary Texts 

2232310 การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม             2 (1-2-3) 
 Reading of German Non-Literary Texts 

2232316 ภาษาเยอรมนัเพือ่การทองเที่ยว 1           2 (2-0-4) 
German for Tourism 

2232352 อารยธรรมเยอรมัน               2 (2-0-4) 
German Civilization 

2232364 ภาษาเยอรมนัธุรกิจ 1              2 (1-2-3) 
German for Business I 

 
คําอธิบายรายวิชา   

2232101 ภาษาเยอรมนั 1                                     3 (2-3-4) 
 การปรับและเพิม่เติมความรูภาษาเยอรมัน เนนการฝกทักษะการใชภาษาเยอรมนั ทั้ง 4 ดาน คือ 
อาน พูด ฟง เขียน  ฝกทักษะการบรรยายและแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆเปน
ภาษาเยอรมนั 
 German I                     
GER I 
 Enhancement of the students' knowledge of German; emphasis on the use of 
German in the four main skills: reading, speaking, listening,  writing; practice in 
describing and expressing opinions in different topics in German. 
 

2232102 ภาษาเยอรมนั 2                                     3 (2-3-4) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232101 ภาษาเยอรมนั 1) 
การใชภาษาเยอรมันที่มีศพัทสํานวนและโครงสรางทางภาษาที่สลับซบัซอนข้ึน 
 German II                          
 GER II 
(CONDITION: PRER  2232101 GER I) 

 More advanced vocabulary, expressions and structures. 
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2232103  ภาษาเยอรมนั 3                                     1 (0-2-1)  
การฝกทกัษะการอานออกเสียงภาษาเยอรมันทั้งเสยีงพยัญชนะและสระ  การลงน้ําหนักเสยีงของ 
คํา และทํานองเสยีงในประโยค          
 German III                                  
GER III 
 Practice in the pronunciation of German consonants and vowels, stress of words 
and sentence intonation. 
 

2232104   ภาษาเยอรมนั 4                                     1 (0-2-1) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232103 ภาษาเยอรมนั 3)                     
 การฝกฟงภาษาเยอรมันจากแบบฝกฟงขนาดตางๆ ทั้งขนาดสั้น ปานกลาง และขนาดยาว 
 German IV                                   
 GER IV  
 (CONDITION: PRER  2232103 GER III ) 
 Practice in listening comprehension of german texts from short to the medium 
and long texts. 

 
2232205 ภาษาเยอรมนั 5                                      3 (2-2-5) 

  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232102 ภาษาเยอรมนั 2  
  รายวิชาบังคับรวม  2232104 ภาษาเยอรมัน 4) 

 การฝกทกัษะการใชภาษาทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนการแสดงความคิดเหน็
ในหัวขอตางๆที่ยากปานกลาง  การฝกทํานองเสียงในประโยค 
German V                                    
 GER V 
 (CONDITION: PRER  2232102 GER II, COREQ  2232104 GER IV) 
 Practice in the four main skills: listening, speaking, reading and writing, with 
emphasis on expressing opinions on different topics; intonation practice. 

 
2232206   ภาษาเยอรมนั 6                                   3 (2-2-5) 

 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232205 ภาษาเยอรมนั 5) 
 การฝกทกัษะฟง พูด อาน และเขยีน โดยเนนการแสดงความคดิเหน็ในหัวขอตางๆที ่
หลากหลายขึ้น  การฝกฟงเพื่อความเขาใจขอความที่ยาวและยาก 
German VI                                   
 GER VI 
 (CONDITION: PRER  2232205 GER V) 
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 Practice in listening, speaking, reading and writing with an emphasis on 
expressing opinions on various topics; practice in  listening long and difficult 
texts for comprehension. 

 
2232252 เยอรมนีในปจจุบัน                  2 (2–0-4) 

 ความรูเกีย่วกับเยอรมนีในปจจุบนั ทั้งดานภูมิศาสตร ชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียม สังคม  
การศึกษา และการเมือง  การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมไทย 
 Germany Today  
 GERMANY TODAY 
 Knowledge about contemporary Germany: geography, daily life, customs, society, 
education and politics; comparative analysis of German and Thai culture. 
 

2232290 แปลเยอรมันเบื้องตน                2 (1-2-3) 
 หลักการแปลเบื้องตน  ฝกทักษะการแปลตัวบทหรอืสวนของตัวบทจากภาษาเยอรมนัเปน 
ภาษาไทยโดยเนนตัวบทภาษาในชีวิตประจําวัน 
 Introduction to German Translation   
 INTRO GER TRANSL 
 Basic translation principles: translation practice of texts or parts of text from 
German into Thai, with emphasis on texts in everyday life. 

 
2232309 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน           2 (1-2-3) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232206 ภาษาเยอรมนั 6 หรือ รายวิชา 
 ที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
 หลักการอานตัวบทวรรณกรรม  การฝกอานและตคีวามบทวรรณกรรมเยอรมัน 
 ประเภทตางๆ 
 Reading of German literary Texts  
 READ GER LIT 
 (CONDITION: PRER  2232206 GER VI OR CONSENT OF FACULTY) 
 Principles of reading German literature texts; practice in reading and  
 interpretation different kinds of German literary texts. 
 

2232310 การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม           2 (1-2-3) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232206 ภาษาเยอรมนั 6 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาต  
 ใหเรียน) 
 หลักการอานตัวบทภาษาเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม  การฝกอานตวับทภาษาเยอรมนัประเภท
ตางๆจากหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร 
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Reading of German Non-Literary Texts   
 READ GER NON-LIT 
 (CONDITION: PRER  2232206 GER VI OR CONSENT OF FACULTY) 
 Principles of reading German non-literary texts; practice in reading different 
kinds of German texts from newspapers, magazines and  journals. 
 

2232316 ภาษาเยอรมนัเพือ่การทองเที่ยว 1                         2 (2-0-4) 
ภาษาเยอรมนัที่ใชในวงการทองเทีย่ว โดยเนนหัวขอศิลปะ ประวัติศาสตร และศาสนา  การฝก
ปฏิบัตินอกสถานที่ 

   German for Tourism I                        
 GER TOURISM I 
 German used in tourism with emphasis on the following topics: art, history and 
religion; fieldwork.   

 
2232352 อารยธรรมเยอรมัน                 2 (2-0-4) 

 (เงื่อนไขรายวิชา: ที่ตองสอบผาน  2232252 เยอรมนีในปจจุบัน หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตให 
 เรียน) 
 ประวัติศาสตรเยอรมัน ปรัชญา วรรณคดี ดนตรี ศิลป และวิทยาการตางๆของเยอรมน ี  
การวิเคราะหปญหาในประวัติศาสตรเยอรมันทีส่งผลกระทบตอเยอรมนีในปจจุบัน 
 German Civilization  
 GER CIV 
 (CONDITION: PRER  2232252 GERMANY TODAY OR CONSENT OF FACULTY) 
 German history, philosophy, literature, music, arts and other sciences;  analysis of 
problems in German history and their impact on today’s Germany. 

 
2232364 ภาษาเยอรมนัธุรกิจ  1                                           2 (1-2-3) 

ศัพทและสํานวนภาษาเยอรมนัที่ใชในวงธุรกิจ ไดแก การโฆษณา การคา การนําเขาและสงออก 
การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม  ฝกทักษะการพูดและการเขียน 

 German for Business I  
 GER BUSINESS I 

German vocabulary and expressions in business: advertising, trading, import and 
export, banking, telecommunication; practices in speaking and writing. 
 

 


