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สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงคเดิม  
  ใหนิสิตสายภาษาเยอรมันมีความรูทางภาษาเยอรมันที่แนนและกวางขวาง สามารถนําความรูไปผสมผสานกับ

ความรูในสายวิชาอื่น ๆ เพื่อนําไปประกอบอาชีพตามความตองการของโลกปจจุบัน 
 2.2 วัตถุประสงคปรับปรุง 
  2.2.1 เพื่อใหนิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันมีความรูทางภาษาเยอรมันที่แนนและกวางขวาง มีโลกทัศนกวาง                    

 รูจักศึกษาคนควาและนําความรูไปผสมผสานกับความรูสายวิชาอื่น ๆ เพื่อใชประกอบอาชีพใหเปน
ประโยชนตอสังคม  

  2.2.2 เพิ่มโปรแกรมเกียรตินิยม เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีการพัฒนาตนเองดานวิจัย โดยยังคงมีโปรแกรมปกติ        
                           (หลักสูตรเดิม) ควบคูกันไปดวย  
 

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 (ศ.) 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) 
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7. 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 
  4.1.1 โปรแกรมปกติ 

   สาขาวิชาภาษาเยอรมันเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาเยอรมัน แบบวิชาเอก-โท สําหรับนิสิตที่มี

ความรูพ้ืนฐานภาษาเยอรมันที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้ง
ในคณะและนอกคณะที่มีความรูพ้ืนฐานภาษาเยอรมันที่เลือกเรยีนเปนวิชาโท ดังนี้ 

   4.1.1.1  แบบวิชาเอก-โท      71   หนวยกิต 
    วิชาเอก     51   หนวยกิต 
  วิชาบังคับ   24   หนวยกิต 
  วิชาเลือก   27   หนวยกิต 
  วิชาโท     20   หนวยกิต 
  นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่ เปด

 สอนในคณะหรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 4.1.1.2  วิชาโท  สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 20 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ  12   หนวยกิต 
 วิชาเลือก     ไมนอยกวา   8   หนวยกิต 

 ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอกหรือวิชาโท ตองลงทะเบียนเรียนและสอบ
ผานรายวิชาเลือกภาษาตางประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป) 2 รายวิชาตอไปนี้ 

  2232101 ภาษาเยอรมัน 1     3(2-2-5) 
    German I 
  2232102 ภาษาเยอรมัน 2     3(2-2-5) 
    German II 
 

 4.1.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
  แบบวิชาเอก-โท      71   หนวยกิต 
  วิชาเอก 51   หนวยกิต 
    วิชาบังคับ   24    หนวยกิต 
    วิชาเลือก    27    หนวยกิต 
 นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และปริญญานิพนธรวม 20 หนวยกิต 
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  วิชาโท   20   หนวยกิต 
   นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะหรือ

นอกคณะ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
    
   ทั้งนี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาเลือกภาษาตางประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป)    
2  รายวิชาตอไปนี้ 
  2232101 ภาษาเยอรมัน 1     3(2-2-5) 
    German I 
  2232102 ภาษาเยอรมัน 2     3(2-2-5) 
    German II  
 
 4.2  รายวิชา 
  4.2.1  โปรแกรมปกติ 
   4.2.1.1  แบบวิชาเอก-โท      71   หนวยกิต 

  วิชาเอก      51   หนวยกิต 
   วิชาบังคับ   24   หนวยกิต 

2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1    3(2-2-5) 
   Advanced German I 

2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2     3(2-2-5) 
   Advanced German II 

2232214 การเขียนเยอรมัน 1     3(2-2-5) 
   German Writing I 

2232250 เยอรมนีในปจจุบัน     3(3-0-6) 
   Present Day Germany 

2232312 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน   3(2-2-5) 
   Reading of German Literary Texts 

2232350 ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน    3(3-0-6) 
   Introduction to German Civilization 

2232354 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุคคลาสสิก  3(3-0-6) 
   Introduction to German Literature from  
   the Middle Ages to the Classical Period 

2232383 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน    3(3-0-6) 
   German Syntax 
   วิชาเลือก    27   หนวยกิต 

2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน     3(2-2-5) 
   Introduction to German Translation 

2232313 การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม  3(2-2-5) 
   Reading of German Non-Literary Texts 
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2232314 การเขียนเยอรมัน 2      3(2-2-5) 
 German Writing II 
2232317 ภาษาเยอรมันสําหรับการทองเที่ยว 1    3(3-0-6) 
 German for Tourism I 
2232324 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันศึกษา     3(3-0-6) 
 Introduction to German Literary Study 
2232325 วรรณกรรมรอยแกวเยอรมัน     3(3-0-6) 
 German Literary Prose 
2232326 รอยกรองเยอรมัน      3(3-0-6) 
 German Poetry 
2232332 ไวยากรณเยอรมัน      3(2-2-5) 
 German Grammar  
2232333 ภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน     3(2-2-5) 
 German from Audio-Visual Media  
2232334 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
 German for Business I  
2232355 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคจินตนิยมถึงปจจุบัน   3(3-0-6) 
 Introduction to German Literature from  
 the Romantic Period to the Present Day  
2232381 แปลเยอรมัน-ไทย      3(2-2-5) 
 Translation: German-Thai 
2232382 แปลไทย-เยอรมัน      3(2-2-5) 
 Translation: Thai- German 
2232409 ภาษาศาสตรเยอรมันเบื้องตน     3(3-0-6) 
 Introduction to German Linguistics 
2232417 ภาษาเยอรมันสําหรับการทองเที่ยว 2    3(3-0-6) 
 German for Tourism II 
2232422 โทรทัศนและสิ่งพิมพเยอรมัน     3(3-0-6) 
 German Press and Television 
2232427 บทละครเยอรมัน      3(3-0-6) 
 German Drama 
2232434 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2      3(3-0-6) 

German for Business II 
2232453 ภาษาเยอรมันปจจุบัน      3(3-0-6) 
 German Today 
2232456 การสนทนาภาษาเยอรมันขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced German Conversation 
2232468 วรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน     3(3-0-6) 
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 German Children and Youth Literature 
2232478 การศึกษาอิสระ      3(0-6-3) 
 Independent Study 
2232482 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) 
 Selected Study in German Language Literature 
 and Culture 
2232490 ยุคคลาสสิกเยอรมัน      3(3-0-6) 
 German Classicism 
2232491 ยุคจินตนิยมเยอรมัน      3(3-0-6) 
 German Romanticism 
2232492 ยุคธรรมชาตินิยม      3(3-0-6) 
 German Naturalism 
2232493 วรรณกรรมเยอรมันยุคเปลี่ยนศตวรรษ3    (3-0-6) 
 และวรรณกรรมในทศวรรษที่ 20     
 German Literature at the Turn of the Century 
 and the ’20s  
2232494 วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม     3(3-0-6) 
 Modern German Literature 
2232495 นักประพันธเอกเยอรมัน     3(3-0-6) 
 Major German Author 
 

  วิชาโท      20   หนวยกิต 
  นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอนใน

คณะหรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 

4.2.1.2  วิชาโท       20 หนวยกิต 
   สําหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่ เรียนภาษาเยอรมันในระดับ

มัธยมศึกษามาแลว 3 ปหรือมีความรูพ้ืนฐานภาษาเยอรมันเปนอยางดีและไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ที่เลือกเรียนเปนวิชาโท  

 

  วิชาบังคับ     12 หนวยกิต 
2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1      3(2-2-5) 
 Advanced German I 
2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2      3(2-2-5) 

 Advanced German II 
2232214 การเขียนเยอรมัน 1      3(2-2-5) 
 German Writing I 
2232250 เยอรมนีในปจจุบัน      3(3-0-6) 
 Present Day Germany 
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 วิชาเลือก    ไมนอยกวา 8  หนวยกิต 
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน       3(2-2-5) 
 Introduction to German Translation 
2232312 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน     3(2-2-5) 
 Reading of German Literary Texts 
2232313 การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม   3(2-2-5) 
 Reading of German Non-Literary Texts 
2232317 ภาษาเยอรมันสําหรับการทองเที่ยว 1    3(3-0-6) 
 German for Tourism I 
2232334 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
 German for Business I  
2232350 ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน     3(3-0-6) 
 Introduction to German Civilization 

 
4.2.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
 4.2.2.1  แบบวิชาเอก-โท      71 หนวยกิต 
  วิชาเอก     51  หนวยกิต 
   วิชาบังคับ  24  หนวยกิต 
  เรียนวิชาเหมือนกับในโปรแกรมปกติ 
   วิชาเลือก   27  หนวยกิต 
  เรียนวิชาเหมือนกับในโปรแกรมปกติ และเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา และปริญญานิพนธ รวม 20 หนวยกิต 

 2232591∗  เอกัตศึกษา 1      3(0-9-0) 
  Independent Study I 
 2232592* เอกัตศึกษา 2      3(0-9-0) 
  Independent Study II 
 2232593* เอกัตศึกษา 3      3(0-9-0) 
  Independent Study III  
 2232594* เอกัตศึกษา 4      3(0-9-0) 
  Independent Study IV 
 2232597* ปริญญานิพนธ 1      4 หนวยกิต 
  Senior Project I 
 2232598* ปริญญานิพนธ 2      4 หนวยกิต 
  Senior Project II 

 

                                                 
∗ รายวิชาเปดใหม 
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 วิชาโท   ไมนอยกวา  20  หนวยกิต 
  นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอก ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปด 
 สอนในคณะหรือนอกคณะ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
    

4.3  แผนการศึกษา 
 

4.3.1 โปรแกรมปกติ 
 

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 
  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 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาแรก 

   วิชาเลือก      6   หนวยกิต 
     รวม    6   หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่สอง 
   วิชาเลือก      6   หนวยกิต 
     รวม    6   หนวยกิต 
 
 4.3.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
 

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 
  2232214   การเขียนเยอรมัน 1    3   หนวยกิต  
  2232250   เยอรมนีในปจจุบัน     3   หนวยกิต 
  2232591* เอกัตศึกษา 1     3   หนวยกิต 
     รวม    12   หนวยกิต 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
  2232210   ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2    3   หนวยกิต 
  2232350   ปริทัศนอารยธรรมเยอรมัน    3   หนวยกิต 
  2232354   ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุคคลาสสิก  3   หนวยกิต 
  2232592* เอกัตศึกษา 2     3   หนวยกิต 
     รวม    12   หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาแรก 

  2232312   การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน   3   หนวยกิต 
  2232593* เอกัตศึกษา 3     3   หนวยกิต 
    วิชาเลือก      3   หนวยกิต 
     รวม              9   หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่สอง 
  2232383 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน    3   หนวยกิต 
  2232594* เอกัตศึกษา 4     3   หนวยกิต 
   วิชาเลือก      3   หนวยกิต 
     รวม    9   หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาแรก 
  2232597* ปริญญานิพนธ 1     4   หนวยกิต 
    วิชาเลือก      3   หนวยกิต 
     รวม    7   หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่สอง 
  2232598* ปริญญานิพนธ 2     4   หนวยกิต 
      รวม    4   หนวยกิต 
 
 

4.4  คําอธิบายรายวิชา 
 

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

พูด ฟง เขียน ฝกทักษะการบรรยายและแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ เปนภาษาเยอรมัน 
 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 ภาษาเยอรมัน 2       3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232101  ภาษาเยอรมัน 1) 
 การใชภาษาเยอรมันที่มีศัพทสํานวนและโครงสรางทางภาษาที่สลับซับซอนขึ้น 
 German II 
 GER II 
 (CONDITION: PRER 2232101 GER I) 
 More advanced vocabulary, expressions and structures.  
 
2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1      3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา:  รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232102  ภาษาเยอรมัน 2)  
 การฝกทักษะการใชภาษาทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนการแสดงความคิดเห็นใน

หัวขอตาง ๆ ที่ยากปานกลาง  การฝกทํานองเสียงในประโยค  
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 Advanced German I  
 ADV GER I 
 (CONDITION: PRER 2232102 GER II) 
 Practice in the four main skills: listening, speaking, reading and writing, with emphasis on 

expressing opinions on different topics at the intermediate level of difficulty; intonation practice.  
 
2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2      3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1) 
 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนการแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ที่หลากหลาย

ขึ้น การฝกฟงเพื่อความเขาใจขอความที่ยาวและยาก 
 Advanced German II 
 ADV GER II 
 (CONDITION: PRER 2232209 ADV GER I) 
 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.  
 
2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน      3(2-2-5) 
 หลักการแปลเบื้องตน การฝกทักษะการแปลตัวบทหรือสวนของตัวบทจากภาษาเยอรมันเปน

ภาษาไทยโดยเนนตัวบทในชีวิตประจําวัน 
 Introduction to German Translation 
 INTRO GER TRANSL 
 Basic translation principles; translation practice of texts or parts of texts from German into Thai, 

with emphasis on texts in everyday life.  
 
2232214 การเขียนเยอรมัน 1       3(2-2-5) 
 โครงสรางพื้นฐานของตัวบทภาษาเยอรมัน หลักเกณฑการเรียงลําดับคําในขอความ ไวยากรณในตัว

บท การจับใจความสําคัญและการยอความ การฝกเขียนเรียงความเชิงบอกเลาและเขียนจดหมาย  
 German Writing I 
 GER WRIT I 
 Basic structure of German texts; word orders in utterances; text grammar; identifying main ideas 

and writing summaries; practice in narrative and letter writing.  
 

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

ประเพณี และความเชื่อทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมไทย 
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 Present Day Germany 
 PRES DAY GER 
 Fundamental knowledge about contemporary Germany: landscape, daily life, tradition and religious 

beliefs, society, education and politics; comparative analysis with Thai culture.  
 

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

อนุญาตใหเรียน)  
 หลักการอานตัวบทวรรณกรรมเยอรมัน การฝกอานและตีความบทวรรณกรรมเยอรมันประเภทตางๆ  
 Reading of German literary Texts 
 READ GER LIT 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY)  
 Principles of reading German literary texts; practice in reading and interpretation different kinds of 

German literary texts.  
 
2232313 การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม    3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2) 
 หลักการอานตัวบทภาษาเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม การฝกอานตัวบทภาษาเยอรมันประเภทตาง ๆ 

จากหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร 
 Reading of German Non-Literary Texts 
 READ GER NON-LIT 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II) 
 Principles of reading German non-literary texts; practice in reading different kinds of German texts 

from newspapers, magazines and journals.  
 

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

เปรียบเทียบ และโตแยง 
 German Writing II 
 GER WRIT II 
 (CONDITION: PRER 2232214 GER WRIT I) 
 German text types; practice in writing descriptive, explanatory, comparative and argumentative 

essays. 
 

2232317 ภาษาเยอรมันสําหรับการทองเที่ยว 1      3(3-0-6) 
 ภาษาเยอรมันที่ใชในวงการทองเที่ยว โดยเนนหัวขอศิลปะ ประวัติศาสตร และศาสนา  
 German for Tourism I  
 GER TOUR I 
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 German used in tourism with emphasis on the following topics: art, history and religion. 
 

2232324 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันศึกษา     3(3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่ 

คณะอนุญาตใหเรียน) 
 คุณลักษณะพื้นฐานของวรรณคดีเยอรมัน ประเภทของวรรณกรรมในวรรณคีเยอรมันศึกษา ไดแก  

รอยแกว รอยกรอง และบทละคร หลักการตีความวรรณคดี การฝกตีความงานวรรณกรรมที่คัดสรร 
 Introduction to German Literary Study 
 INTRO GER LIT 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY) 
 Characteristics of German literature; genre in German literary studies: prose, poetry and drama; 

principles of literary interpretation; practice in interpretation of selected literary works. 
 
2232325 วรรณกรรมรอยแกวเยอรมัน      3(3-0-6) 
 ลักษณะที่จําแนกบทประพันธรอยแกวจากรอยกรองและบทละคร การวิเคราะหงานรอยแกว 

แบบตางๆ เทคนิคการเลาเรื่อง เคาโครงเรื่อง ตัวละคร บทบาทของแกนเรื่อง และภาพสัญลักษณ  
ขอแตกตางระหวางการตีความอิงตนฉบับกับการตีความตามทฤษฏีการวิจารณ 

 German Literary Prose 
 GER LIT PROSE 
 Features that distinguish prose from poetry and drama; analysis of various types of prose, narrative 

techniques, plots, characters, motifs and symbols; distinction between textual interpretation and 
theoretical interpretation. 

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

การสัมผัส และจังหวะ การวิเคราะหผลงานกวีนิพนธที่เปนตัวแทนของยุคสมัยหรือของแกนเรื่อง 
 German Poetry 
 GERMAN POETRY 
 Forms and linguistic characteristics of different types of poetry; figures of speech, symbols, 

connotation, rhyme and meter; analysis of representative works of certain periods or themes. 
 
2232332 ไวยากรณเยอรมัน       3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่ 

คณะอนุญาตใหเรียน) 
 หลักไวยากรณและการใชภาษาเยอรมัน การฝกใชโครงสรางภาษาเยอรมันที่ซับซอน 
 German Grammar 
 GERMAN GRAMMAR 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY) 
 German grammar and usage; practice in using complex grammatical structures in German.  
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2232333 ภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน     3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232210  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่ 

คณะอนุญาตใหเรียน) 
 ภาษาเยอรมันจากสื่อตาง ๆ ไดแก ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต เนนการจับใจความ

สําคัญของเรื่องและการอภิปราย 
 German from Audio-Visual Media 
 GER A-V MEDIA 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY) 
 German language from media: film, radio, television and internet, with emphasis on identifying  

and discussing main ideas.  
 
2232334 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
 ศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันที่ใชในวงธุรกิจ ไดแก การโฆษณา การคา การนําเขาและสงออก  

การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม การฝกทักษะการพูดและการเขียน 
 German for Business I 
 GER BUS I  
 German vocabulary and expressions in business: advertising, trading, import and export, banking, 

telecommunication; practices in speaking and writing. 
 

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 การศึกษา

ผลงานที่คัดสรร 
 Introduction to German Literature from the Middle Ages to the Classical Period 
 INTRO GER LIT MID 
 German literature from the Middle Ages to the Classical period; political, social and cultural 

backgrounds; study of selected works. 
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2232355 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคจินตนิยมถึงปจจุบัน    3(3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2232354 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันยุคกลางถึงยุคคลาสสิก) 
 วรรณคดีเยอรมันตั้งแตยุคจินตนิยมถึงปจจุบัน ภูมิหลังทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม การศึกษา

ผลงานที่คัดสรร 
 Introduction to German Literature from the Romantic Period to the Present Day 
 INTRO GER LIT ROM 
 (CONDITION: PRER 2232354 INTRO GER LIT MID) 
 German literature from the Romantic period to the present day; political, social and cultural 

backgrounds; study of selected works. 
 

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

การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และวรรณกรรม การวิเคราะหปญหาในการแปล 
 Translation: German-Thai 
 TRANSL GER-TH 
 (CONDITION: PRER 2232211 INTRO GER TRANSL) 
 Practice in translation of news, reports and articles from German into Thai in various fields: 

business, politics, culture, technology and literary works; analysis of translation problems. 
 
2232382 แปลไทย-เยอรมัน       3(2-2-5) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน) 
 การฝกทักษะการแปลตัวบทหรือสวนของตัวบทจากภาษาไทยเปนภาษาเยอรมัน เนนตัวบทที่ใชภาษา

ในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหปญหาในการแปล 
Translation: Thai-German 

 TRANSL TH-GER 
 (CONDITION: PRER 2232211 INTRO GER TRANSL) 
 Practice in translating texts or parts of text from Thai into German, with emphasis on texts in 

everyday life; analysis of translation problems. 
 
2232383 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาต

ใหเรียน) 
 หลักวากยสัมพันธเยอรมัน การวิเคราะหโครงสรางประโยคในภาษาเยอรมัน ไดแก สวนประกอบของ

ประโยค หนาที่ของคําในประโยค รูปประโยค และประเภทของประโยค การตีความบทอาน
ภาษาเยอรมันที่มีโครงสรางประโยคซับซอน 
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 German Syntax 
 GERMAN SYNTAX 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY) 
 Principles of German syntax; syntactic analysis of German sentences: components, function of 

words, forms and types of sentence; interpretation of German texts with complex sentence 
structures. 

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

ของภาษาศาสตรสมัยใหม สัทศาสตร วิทยาหนวยคํา วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตรสังคม 
ภาษาศาสตรตัวบทและวัจนปฎิบัติศาสตร การศึกษาเชิงวิเคราะหโครงสรางและหนาที่ของภาษา 

 Introduction to German Linguistics 
 INTRO GER LING 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II) 
 German linguistics prior to the 20th century up to the present day; fundamental concepts of modern 

linguistics; phonetics; morphology; syntax; semantics; sociolinguistics; textlinguistics and 
pragmatics; an analytical study of the linguistic structures and functions. 

 
2232417 ภาษาเยอรมันสําหรับการทองเที่ยว 2     3(3-0-6) 
 การทองเที่ยวแบบตางๆในประเทศไทย หัวขอสําคัญดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไดแก วิถีชีวิตไทย 

งานหัตถกรรม เทศกาลพื้นบาน อาหารประจําถิ่น  และสมุนไพรไทย   การฝกใชศัพทสํานวน และการ
เขียนรายงานในหัวขอที่กําหนด 

 German for Tourism II 
 GER TOUR II 
 Various kinds of tourism in Thailand; important topics about Thai Art and culture: Thai lifestyle, 

handicrafts, local festivals and food  and Thai medical herbs ; practise in using vocabulary and 
expressions and writing reports on assigned topics. 

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

ใหเรียน) 
 การศึกษาเชิงวิเคราะหบทบาทและหนาที่ของโทรทัศนและสิ่งพิมพเยอรมัน การเปรียบเทียบภาษา

ขาวสารที่ปรากฏทางโทรทัศนกับภาษาขาวสารในสิ่งพิมพ การวิเคราะหบทบาท หนาที่ อิทธิพล และ
ผลกระทบของสิ่งพิมพและโทรทัศนที่มีตอสังคมเยอรมัน 
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 German Press and Television 
 GER PRESS/TV 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY) 
 Analytical study of roles and functions of German television and mass media: Comparison of 

informative languages used in press and television; analysis of roles, functions, influences and 
impacts of press and television on German society. 

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

ถึงปจจุบันโดยเนนละครเอพิกและละครสมัยใหม 
 German Drama 
 GERMAN DRAMA 
 Forms and characteristics of  German drama; the history of German theatre from the 18th  

century to the present,  with emphasis on epic theatre and modern theatre. 
 
2232434 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
 ศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันที่ใชในวงธุรกิจ ไดแก การขนสง การทองเที่ยว การเกษตร  

การพลังงานและอุตสาหกรรม หุนและการแลกเปลี่ยนเงินตรา การฝกทักษะการพูดและการเขียน 
 German for Business II 
 GER BUS II 
 German vocabulary and expressions in business: transportation, tourism, agriculture, energy and 

industry, stock and currency exchange; practices in speaking and writing. 
 
2232453 ภาษาเยอรมันปจจุบัน      3(3-0-6) 
 พัฒนาการของภาษาเยอรมันจากอดีตสูปจจุบัน ลักษณะหลายหลากของภาษาเยอรมันในสังคม

เยอรมัน ลักษณะและบทบาทของภาษาเฉพาะที่ใชในวิชาการแตละสาขา บทบาทของภาษาเยอรมัน 
ในโลกปจจุบัน การอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงคและประโยชนของการศึกษาภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

 German Today 
 GERMAN TODAY 
 The development of German from the past to the present; various types of German in German 

society; characteristics and roles of the specialized language used in each particular field of study; 
the role of German in the world today; discussions on the aims and advantages of studying German 
in Thailand. 
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2232456 การสนทนาภาษาเยอรมันขั้นสูง     3(2-2-5) 
 การฝกทักษะการพูดเยอรมันขั้นสูง ไดแก การสนทนา การอภิปราย การสัมภาษณเชิงวิชาการ  

การเสนอรายงานในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบัน 
 Advanced German Conversation  
 ADV GER CONVER 
 Practice in spoken German at the advanced level: academic conversation, discussion, interview  

and report presentation on current issues. 
 
2232468 วรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน      3(3-0-6) 
 การอานและวิเคราะหวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเยอรมัน วรรณกรรมเดนๆที่สะทอน

วัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน 
 German Children and Youth Literature 
 CHILD YOUTH LIT 
 A reading and an analytical study of various kinds of German children and youth literature; 

outstanding works reflecting the cultures and societies of German speaking countries. 
 
2232478 การศึกษาอิสระ       3(0-6-3) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2 หรือ รายวิชาที่ 

คณะอนุญาตใหเรียน) 
 การคนควาวิจัยและเสนอผลงานในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเยอรมัน 

ตามความสนใจของแตละบุคคล 
 Independent Study 
 INDEP STUD 
 (CONDITION: PRER 2232210 ADV GER II OR CONSENT OF FACULTY) 
 Research on a topic in German language, literature or culture according to individual interest; 

research presentation. 
 

2232482 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน  3(3-0-6) 
 การวิเคราะหเชิงวิจารณเกี่ยวกับหัวขอที่คัดสรรดานภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน 
 Selected Study in German Language, Literature and Culture 
 TOPIC GER LANG LIT 
 Critical analysis of selected topics in German language, literature and culture. 
 
2232490 ยุคคลาสสิกเยอรมัน      3(3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันในยุคคลาสสิก การฟนฟูแนวคิดของกรีกและโรมันโบราณเรื่องความกลมกลืน

และสุนทรียภาพ ความคิดเรื่องคุณธรรมของมนุษยในงานของเกอเธและชิลเลอร 
 
 



 144 

 
 German Classicism 
 GERMAN CLASSICISM 
 German classical works; rediscovery of the ancient Greeks’ and Romans’ concepts of harmony  

and aesthetic; humanism in the works of Goethe and Schiller. 
 

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

จินตนิยมในงานเหลานั้น แกนเรื่องดอกไมสีฟาและราตรีกาล 
 German Romanticism 
 GERMAN ROMANTICISM 
 German Romantic works; philosophical concepts and romantic irony in these works;  

the themes of the Blue Flower and the Night. 
 
2232492 ยุคธรรมชาตินิยมเยอรมัน      3(3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันในยุคธรรมชาตินิยม แนวคิดเกี่ยวกับชะตากรรมที่ถูกกําหนด พัฒนาการ 

ของละครสะทอนปญหาสังคม 
 German Naturalism 
 GERMAN NATURALISM 
 German works from the Naturalism period; the concept of determinism; the development  

of social drama. 
 
2232493 วรรณกรรมเยอรมันยุคเปลี่ยนศตวรรษและวรรณกรรมในทศวรรษที่ 20 3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันแนวสัญลักษณนิยม อิมเพรสชั่นนิสต เอ็กเพรสชั่นนิสต และดาดาอิสม  

แนวโนมของวรรณกรรมเยอรมันในทศวรรษที่ 20 
 German Literature at the Turn of the Century and the ’20s 
 GER LIT TURN ’20s  
 German works of Symbolism, Impressionism, Expressionism and Dadaism; German literary trends 

in the twenties. 
 
2232494 วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม      3 (3-0-6) 
 วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม วรรณกรรมแนวการเมือง ขบวนการวรรณกรรมแนวใหม วรรณกรรม

เนนความรูสึกและอารมณแนวใหม 
Modern German Literature 

 MOD GER LIT 
 Modern German literature; politically oriented literature; the new literary movement: Neue 

Innerlichkeit. 
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2232495 นักประพันธเอกเยอรมัน      3(3-0-6) 
 นักประพันธเอกเยอรมันและผลงานที่คัดสรร การวิคราะหและตีความผลงานในบริบท 

ทางสังคมและวัฒนธรรม และภูมิหลังทางการเมืองในยุคนั้น 
  Major German Author 

 MAJ GER AUTH 
 A selected major German author and his/her works; analysis and interpretation of the works in 

socio-cultural and political context. 
 

2232591∗ เอกัตศึกษา 1       3(0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเยอรมันหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือ

หลายหัวขอ 
 Independent Study I 
 INDEPT STUD I 
 (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
 Study of one or more topics of special interest in the German language, literature or culture. 
 

2232592∗ เอกัตศึกษา 2       3(0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเยอรมันหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือ

หลายหัวขอ 
 Independent Study II 
 INDEPT STUD II 
 (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
 Study of one or more topics of special interest in the German language, literature or culture. 
 

2232593∗ เอกัตศึกษา 3       3(0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเยอรมันหัวขอใด 

หัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
 Independent Study III 
 INDEPT STUD III 
 (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
 In-depth study of one or more topics of special interest in the German language,  

literature or culture. 

                                                 
 
*  รายวิชาเปดใหม 
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2232594∗ เอกัตศึกษา 4      3(0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจดานภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเยอรมัน 

หัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
 Independent Study IV 

INDEPT STUD IV 
 (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 

In-depth study of one or more topics of special interest in the German language,  
literature or culture. 
 

2232597* ปริญญานิพนธ 1      4  หนวยกิต 
 Senior Project I  
 
2232598* ปริญญานิพนธ 2      4  หนวยกิต 
 Senior Project II .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  รายวิชาเปดใหม 
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4.5 เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

      โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 

จํานวนหนวยกิตรวมวิชาเฉพาะ                     72  หนวยกิต 

แบบวิชาเอก-โท                                  72  หนวยกิต 
     1. วิชาเอก                              51  หนวยกิต 
               วิชาบังคับ              24  หนวยกิต 
               วิชาเลือก               27  หนวยกิต 
 
 
      
 
 
 
      
 
     2. วิชาโท                   ไมนอยกวา       21          หนวยกิต 
(นิสิตตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอก
คณะไมนอยกวา 21 หนวยกิต) 
 

ท้ังนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาเอกหรือ

วิชาโท ตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาเลือก

ภาษาตางประเทศ 2 รายวิชา ดังนี้ 

2232101 ภาษาเยอรมัน 1                   (3) 
2232102 ภาษาเยอรมัน 2                   (3) 
 

วิชาโท                             ไมนอยกวา       21        หนวยกิต 

  สําหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 
               วิชาบังคับ                           12  หนวยกิต 
               วิชาเลือก       ไมนอยกวา     9   หนวยกิต 

  
 
 
 

 คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
           คงเดิม 
 
 
 
 
 
           คงเดิม 
 
 
 
 
           

           คงเดิม 
 

 
 
 
 

เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 

วิชาเลือก              27     หนวยกิต 
(นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   โดยความ
เห็ นชอบของคณะกร รมก ารบริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญญ า บั ณฑิ ต ส า ข า วิ ช า
ภาษาเยอรมัน  และปริญญานิพนธ  รวม 20 
หนวยกิต   และเรียนรายวิชาเลือกอีก   7  
หนวยกิต) 
 
 

   เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 

              
 

            เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 

 

ไมเปดสอนเปนวิชาโท 
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รายวิชา 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 

แบบวิชาเอก-โท                                               72 หนวยกิต 
     1. วิชาเอก                                       51 หนวยกิต 
          วิชาบังคับ                      24   หนวยกิต 
2232101 ภาษาเยอรมัน 1                                                      (3) 
2232102 ภาษาเยอรมัน 2                                                      (3) 
2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1                                       (3) 
2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2                                       (3) 
2232214 การเขียนเยอรมัน 1                                           (3) 
2232250 เยอรมนีในปจจุบัน                                           (3) 
2232312 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน                              (3) 
2232350 ปริทัศนอารยธรรมเยอรมนั                                      (3) 
2232354 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมนัยุคกลางถึงยุคคลาสสิก(3)    
2232383 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน                              (3)   
         
          วิชาเลือก                       27   หนวยกิต 
2232211 แปลเยอรมันเบื้องตน                                               (3) 
2232313 การอานบทอานเยอรมันทีไ่มใชวรรณกรรม              (3)     
2232317 ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 1                           (3) 
2232314 การเขียนเยอรมัน 2                                          (3) 
2232332 ไวยากรณเยอรมัน                                            (3) 
2232333 ภาษาเยอรมันเจากสื่อโสตทัศน                               (3) 
2232355  ปริทศันวรรณคดีเยอรมันยุคจินตนิยมถึง ปจจุบัน   (3)    
2232324 ปริทัศนวรรณคดีเยอรมันศึกษา                            (3) 
2232334 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1                                              (3) 
2232434 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2                                             (3) 
2232325 วรรณกรรมรอยแกวเยอรมัน                               (3) 
2232326 รอยกรองเยอรมัน                                                (3) 
2232381 แปลเยอรมัน-ไทย                                               (3) 
2232382 แปลไทย-เยอรมัน                                            (3) 
2232409 ภาษาศาสตรเยอรมันเบื้องตน                          (3)     
2232383 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน                             (3) 
2232417 ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 2                                (3) 

 
 
 
 
 
 
                  
 

                   คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
                   

                  คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวิชาเอก-โท           71  หนวยกิต 
     วิชาบังคับ        24  หนวยกิต 
 
 
 
 
               
 
               เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 
 
    วิชาเลือก               27    หนวยกิต 
 
 
 
 
 
                
 
               
                เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 
2232422  โทรทศันและสิ่งพิมพเยอรมัน                          (3) 
2232453  ภาษาเยอรมันปจจุบัน                                        (3) 
2232456  การสนทนาภาษาเยอรมนัขั้นสูง                       (3)       
2232468  วรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน                              (3) 
2232478  การศึกษาอิสระ                                                  (3) 
2232490  ยุคคลาสสิกเยอรมัน                                           (3) 
2232491  ยุคจินตนิยมเยอรมัน                                      (3) 
2232492  ยุคธรรมชาตินิยม                                           (3) 
2232493  วรรณกรรมเยอรมันยุคเปลี่ยนศตวรรษและ 
                วรรณกรรมในทศวรรษที่ 20                         (3)     
2232494   วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม                       (3) 
2232482   การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาวรรณคดีและ 
                วัฒนธรรมเยอรมัน                                       (3)      
2232427  บทละครเยอรมัน                                           (3) 
2232495 นักประพันธเอกเยอรมัน                                (3)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  วิชาโท                          ไมนอยกวา           21   หนวยกิต 
          (ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะและ 
           นอกคณะไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 

   
 
 
 
 
 
 
                   คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
                 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
และเรียนรายวิชาตอไปน้ี 

2232591∗ เอกัตศึกษา 1            (3) 
2232592*  เอกัตศึกษา 2            (3) 
2232593*  เอกัตศึกษา 3            (3)  
2232594*  เอกัตศึกษา 4            (3) 
2232597* ปริญญานิพนธ 1       (4) 
2232598* ปริญญานิพนธ 2       (4) 
 

 
               เหมือนกับหลักสูตรปกติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
∗

 รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2551 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมเกียรตินิยม 

วิชาโท                                 ไมนอยกวา       21     หนวยกิต 
สําหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 
     วิชาบังคับ                           12   หนวยกิต 
2232209 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 1                                          (3) 
2232210 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 2                                          (3) 
2232214 การเขียนเยอรมัน 1                                        (3) 
2232250 เยอรมนีในปจจุบัน                                         (3)  
     วิชาเลือก    ไมนอยกวา        9  หนวยกิต 
2232211 แปลเยอรมันเบือ้งตน                                       (3) 
2232312 การอานบทวรรณกรรมเยอรมัน                         (3) 
2232313 การอานบทอานเยอรมันที่ไมใชวรรณกรรม   (3)     
2232317  ภาษาเยอรมันสําหรับการทองเที่ยว 1                     (3) 
2232334 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1                                           (3)  
2232350 ปริทัศนอารยธรรมเยอรมนั                                   (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไมเปดเปนวิชาโท 
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ภาควิชาภาษาตะวันตก  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

 
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตทั้งในคณะและนอกคณะที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาเยอรมัน 

 
2232021   ภาษาเยอรมันสําหรับผูเริ่มเรียน 1     3(3-0-6) 

   ไวยากรณเยอรมันขั้นพื้นฐาน ศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
   German for Beginners I 
   GER BEGINNERS I 

Basic German grammar; vocabulary and expressions used in daily communication. 
 

2232022   ภาษาเยอรมันสําหรับผูเริ่มเรียน 2    3(3-0-6) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232021 ภาษาเยอรมันสําหรับผูเริ่มเรียน1) 

   ศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ฝกเขียนประโยคที่ซับซอนและฝกอาน 
บทอานขนาดสั้น 

   German for Beginners II 
   GER BEGINNERS II 
   (CONDITION: PRER 2232021 GER BEGINNERS I) 
   Vocabulary and expressions used in daily communication; practice in writing 

  complex sentences and reading short German texts. 

รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตคณะรัฐศาสตร 

2232011  ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 1    3(2-2-5) 

บทอานสั้นๆ เกี่ยวกับหัวขอทั่วๆ ไปและหัวขอเฉพาะดานรฐัศาสตร การทบทวน 
ไวยากรณเยอรมันพื้นฐาน  การฝกใชโครงสรางและศัพทในบทอาน 
German for Political Science I 
GER POL SCI I 
Short articles on general and specifically political topics; basic German grammar review;  
practice on structure and vocabulary usage in the articles. 

  
2232012  ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 2     3(2-2-5) 

   (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232011 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 1) 
   บทเรียนที่ยากในหัวขอทางดานรัฐศาสตร  การฝกใชโครงสรางทางภาษาและศัพท 

เฉพาะดานที่ซับซอน 
   German for Political Science II 
   GER POL SCI II 
   (CONDITION: PRER 2232011 GER POL SCI I) 

Complicated political articles; practice on complicated structure and political terms usage. 
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2232013  ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 3     3(2-2-5) 
   (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232012 ภาษาเยอรมันสําหรับรัฐศาสตร 2) 

บทอานหัวขอเฉพาะดานรัฐศาสตร ไดแก ความสัมพันธระหวางประเทศ การเมืองโลก  
ระบบการเมืองและการปกครอง องคการระหวางประเทศ  และการทูต  ศัพทสํานวน 
เฉพาะดาน โครงสรางทางภาษาที่ซับซอน เนนการอานและการเขียนในหัวขอที่กําหนด 
German for Political Science III 
GER POL SCI III 
(CONDITION: PRER 2232012 GER POL SCI II) 
Political articles on international relations, world politics, political and administrative 
systems, international organizations and diplomacy; political terms and complicated 
grammatical structure with focus on reading and writing on given topics. 

 
รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตนอกคณะเปนวิชาเลือกสําหรับหลักสูตรนานาชาติ  

 
2232007  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

ศัพทและรูปประโยคพื้นฐานภาษาเยอรมัน  เนนการออกเสียงภาษาเยอรมันอยางถูกตอง  
ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 

   Fundamental German I 
   FUND GER I 

Basic vocabulary and sentence patterns in German, with emphasis on correct  
pronunciation; basic German grammar. 

 
2232008  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

   (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2232007 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1)  
   ศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  เนนทักษะการใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ 

Fundamental German II 
FUND GER II 
(Condition: PRER 2232007 FUND GER I) 
Vocabulary and expressions in everyday life, with emphasis on communication skills 
 in various situations. 
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รายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร ภาควิชาดุริยางคศิลป  
 

2232123  ภาษาเยอรมันสําหรับนิสิตดุริยางคศิลป   1(0-2-1) 
ภาษาเยอรมันเบื้องตนในเพลงเยอรมันที่คัดเลือกแลว  โดยเนนการอานออกเสียง 
และโครงสรางไวยากรณเยอรมันเบื้องตน 

   German for Music Majors 
   GER MUS MAJOR 

German for students of musical arts; basic German in selected German songs with focus  
on pronunciation and basic German grammatical structure. 

 

รายวิชาที่เปดสอนเปนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกลุมภาษาตางประเทศ 

2232009  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

ศัพทและรูปประโยคพื้นฐานภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน เนนการออกเสียง 
ภาษาเยอรมันอยางถูกตอง ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 
German for Communication 
GER COMM 
Vocabulary and sentences of fundamental German in daily life with emphasis on correct 
pronunciation; basic German grammar. 

 

รายวิชาที่เปดสอนเปนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป กลุมมนุษยศาสตร 

 
2232241  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนเยอรมัน    3(3-0-6) 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชนชิ้นเอกของนักประพันธที่ใชภาษาเยอรมัน การวิเคราะห 
แกนเรื่องที่สะทอนสภาพสังคม และวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนในประเทศ 
ที่ใชภาษาเยอรมัน 

   German Children and Juvenile Literature 
   GER CH JU LIT 

Masterpieces of German children and juvenile Literature of authors from German-speaking 
countries; analysis of themes reflecting society and culture influencing  children and 
juveniles in German-speaking countries. 

  
 

 
 
 
 
 


