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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
คณะ/ ภาควิชา             คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาภาษาตะวันตก 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อหลักสูตร  
       รหัสหลักสูตร               25500071102049 
       ภาษาไทย                   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
      ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts Program in German 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
       ภาษาไทย                  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 
       ภาษาอังกฤษ              Bachelor of Arts (German) 
       อักษรย่อ ภาษาไทย      ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) 
     อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ   B.A. (German) 

3.  วิชาเอก  ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร    139  หน่วยกิต 

5.1 รูปแบบ     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  □  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
 □ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  □ ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  □  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

□ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
  □ ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  □ ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาเยอรมัน 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 □ รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
 □ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
             สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
          □  ความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ  
            ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการของรัฐบาลเยอรมัน 
(DAAD) ได้ให้ความความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดสรรงบประมาณสั่งซื้อ
หนังสือและสื่อการสอนโดยตรงจากประเทศเยอรมนีปีละประมาณ 1000 ยูโร นอกจากนั้นยังช่วย
สนับสนุนทุนการศึกษาระยะสั้นให้แก่นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอก ตลอดจนการส่ง
ศาสตราจารย์อาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยในเยอรมนีมาบรรยายและพัฒนาการเรียนการสอนตามโอกาส 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 □ ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา 
 □ ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  □  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...... 
                 หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา ... ปีการศึกษา ... 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
                 หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
            ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ก.บ.ม.ร.)   
                ครั้งที่ 7/2560 วาระท่ี 5.23 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ 2560   
            ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง   
                ครั้งที่ 4/2560 วาระท่ี 4.27 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  
                และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 11/2560 วาระท่ี 4.9  
                เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
                ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555    
          □  สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
                เมื่อวันที่ ................ เดือน ............. พ.ศ. ........... 
          □  ส านักงานวิชาชพี/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร      
              เมือ่วันที่ .................... เดือน ........................... พ.ศ. ...................        
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 พนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษาเยอรมัน  
 8.2 ผู้สอนภาษาเยอรมันในสถาบันเอกชน 
      8.3 อาจารย์สอนภาษาเยอรมันในโรงเรียน 
      8.4 ล่ามและนักแปล 
      8.5 มัคคุเทศก์ 
      8.6 เจ้าหน้าที่ประจ าสถานทูตประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลัก 
      8.7 หน่วยงาน กอง กรม ของกระทรวงต่างๆ ที่ใช้ภาษาเยอรมัน 
      8.8 อาชีพอิสระอ่ืน ๆ เช่น นักเขียน นักธุรกิจ เป็นต้น 
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 9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ  วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาว 
ประภาวดี  
กุศลรอด 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Kassel 

Germany 2546 

  M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Kassel 

Germany 2542 

  M.A. Germanistik Middlebury 
College, 

Vermont และ 
Johannes 

Gutenberg- 
Universität, 

Mainz 

USA และ
Germany 

2540 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไทย 2526 
 

2. นางสาวจินดา 
ศรีรัตนสมบุญ 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

อ.ด. วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2554 

  อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2530 

  อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2526 

3. นางสาวลาวินี  
ปุรณะสกุล 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
 

 

ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2559 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไทย 2551 

4. Mr. Reiner 
Meißner 

อาจารย ์ Staatexamen 
เทียบเท่า 
ศษ.ม. 

Deutsch 
Geschichte 
Deutsch als 

Fremdsprache 

MLU Halle-
Wuettenberg,  

Germany 2541 

5. Ms. Le Thi 
Viet Ha 

อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ 

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2550 

  B.A. German as a 
foreign 

language 

Hanoi 
University 

Vietnam 2546 

หมายเหตุ อาจารย์ล าดับที่ 4 จบการศึกษาในระบบเยอรมันซึ่งไม่มี B.A  (ระดับปริญญาตรี) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคารที่ท าการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืน ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลั ย

รามค าแหง  
 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
                  ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในยุค “สังคม เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และกระแสโลกาภิวัตน์” ซึ่งยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเปิดการค้าเสรี ซึ่งท าให้การศึกษา
กลายเป็นธุรกิจ มีผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมถึงการแข่งขันด้าน
การศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มุ่งพัฒนาสังคมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่
อย่างเป็นสุข ด้วยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง มุ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะแก่สังคมจาก
การศึกษาในระบบไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน 
สถานการณ์เหล่านี้ได้ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ที่มีทั้งความ
ร่วมมือและการแข่งขันจากภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศและปรับแผนการพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์จะยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความช านาญทางภาษาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เน้นการคิด
เป็น วิเคราะห์เป็น ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือทดแทนแรงงานที่ก าลังขาดแคลน จาก
การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นบัณฑิตจึงมีความรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้เท่าทันสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งใน
ปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกต่างมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการศึกษา อาทิแผนพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการลงทุนประเภทต่างๆ ที่ต้องอาศัยภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
ทั้งนี้ภาษาเยอรมันนับเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญมากด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีในสหภาพ
ยุโรป นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังสอดคล้องกับนโยบายการเพ่ิมศักยภาพของอาเซียนเพ่ือแข่งขัน
กับภูมิภาคอ่ืนในรูปของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558  
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11.2 สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพ่ือลงทุนด้าน
การค้า รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืน ท าให้เกิดการแข่งขันด้านการศึกษา ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในอาเซียนและในยุโรป จึงต้องมีการปรับองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการท างานและการให้บริการโดยเน้นทักษะด้านภาษา  

       แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี พ.ศ. 2558-2560 เน้นการปรับภาพลักษณ์ประเทศ
ไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand โดยให้ความสนใจกับชุมชนท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้สื่อ
สารสนเทศในการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ เชิงกีฬา เชิงรักษาสิ่งแวดล้อม เชิงวัฒนธรรม ท าให้มี
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นมาสู่เอเชียเพ่ิมมากข้ึน  

       ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งซีก
โลกตะวันตกและตะวันออกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภาษาเยอรมันมีบทบาทส าคัญใน
สหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบันในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันได้เกิดกระแสความนิยมบริโภคสินค้าเชิง
คุณภาพและเชิงอนุรักษ์ เช่น พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาหารไทย รวมถึงธุรกิจสปาและนวด
แผนไทย ซึ่งทักษะทางภาษาจะช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานได้ท้ังในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ 
 
12. ผลกระทบ  

12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
       จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก หลักสูตรจึงมีการพัฒนาในเชิงรุกให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการรองรับนโยบายประเทศไทย 
4.0 และนโยบายประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันที่มี
ความพร้อม สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้
สามารถจัดการกับงานในหน้าที่ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายในงานบริการ รวมทั้งเข้าใจถึง
ผลกระทบของความได้เปรียบและเสียเปรียบในการใช้ภาษา เพ่ือเปิดตลาดเสรีทางการค้าในอนาคตกับ
ภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ในอาชีพ พัฒนาและรับใช้สังคมทุกระดับชั้นต่อไป 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องทบทวนหลักสูตรเดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาคมในประเทศและประชาคมโลก และต้องสอดคล้องกับ
ปรัชญาปณิธานความเป็นมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลายเพ่ือผู้เรียนจ านวนมาก เพ่ือผู้เรียนหลากหลายอาชีพที่อยู่ในวัยและฐานะต่างๆ กัน มีสภาพ
สังคมต่างกัน และมุ่งให้การด าเนินการของหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นรวมทั้งเน้นการ
กระจายโอกาสเพ่ือกลุ่มท่ีด้อยโอกาสในสังคม 
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   
 
13.1   รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้          

 - วิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้  
   **RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)   3(3-0-9) 

 คณะนิติศาสตร์   
             **LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0-6) 
          (Introduction to Law) 
 คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น) 
 ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)     2(2-0-4) 
 **HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)    3(3-0-6) 
             **HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)                     3(3-0-6) 
             **HIS 1201  พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)  3(3-0-6) 
 LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า       2(2-0-4) 
         (Information and Technology for Searching) 
 MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)    2(2-0-4) 

   PHI 1000  หลักการด ารงชีวิตในสังคมไทย                                         3(3-0-6) 
                           (Principles for Living in a Society)                                                  
             PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)                    3(3-0-6) 
 PHI 1003  ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)  3(3-0-6) 
             **SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
                (Introduction to Sociology and Anthropology) 
             THA 1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
     (Structure of Thai and Its Usage)     
             THA 1002  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย    3(3-0-6)                        
                             (Introduction to Thai Literature)              
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   คณะศึกษาศาสตร์   
   **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)   3(3-0-6) 

คณะวิทยาศาสตร์  
AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)  3(3-0-6) 
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)   3(3-0-6) 
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)   3(3-0-6) 
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)   3(3-0-6) 
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Science)    3(3-0-6) 

              INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
               (Introduction to Computer Systems) 

                                     MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)   3(3-0-6) 
              **STA 1003  สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)  3(3-0-6) 
            คณะรัฐศาสตร์   

  POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป (Introduction to Political Science)  3(3-0-6) 
            คณะเศรษฐศาสตร์   
            **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  (General Economics)   3(3-0-6) 
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13.2 รายวิชาที่สาขาวิชาภาษาเยอรมันเปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นเรียน ดังนี้ 
               
            - รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้ 
             **GER 1011 (GER 1001) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1                     3(2-2-5) 
                                            (German for Communication 1) 
             **GER 1012 (GER 1002) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2                     3(2-2-5) 
                                            (German for Communication 2) 
             **GER 2011 (GER 2001) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3                     3(2-2-5) 
                                            (German for Communication 3)                
             **GER 2012 (GER 2002) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4                     3(2-2-5) 
                                          (German for Communication 4) 

              
              - รายวิชาเฉพาะส าหรับสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่กระบวนวิชา 
ดังนี้ 

 GER 2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1   3(2-2-5) 
               (German for Tourism 1)            

             **GER 3302 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการท่องเที่ยว 2    3(2-2-5) 
                            (German for Tourism 2)                                               
  
13.3 การบริหารจัดการ 

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอน การสอบและการ
ประเมินผลให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์
ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  (สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มีความสอดคล้องกับปรัชญาการ
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง กล่าวคือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเสมอภาคและเป็นธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้าใจต่อสังคมและสถานการณ์
โลกปัจจุบัน สามารถน าความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่ได้รับไปประกอบอาชีพและด ารงตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 
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 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้
และการศึกษาภาษาต่างประเทศ ท่ามกลางกระแสการแข่งขันของนานาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ และ
ในยุคของการพัฒนาประเทศ 4.0 เนื่องจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญและบทบาท
อย่างสูงในการประกอบธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ดังนั้นการน าหลักสูตร
ดังกล่าวมาใช้ จึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรสามารถประกอบ
อาชีพได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการท างานที่ต้องแข่น
ขันกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน หลังการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นไปเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนเป็นส าคัญโดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพทัดเทียมระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน และความเป็นมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยเน้นจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก ให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่จ ากัดสาขาวิชาชีพ วัย หรือฐานะทางสังคม อีกทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการสอบวัดผล
ที่ยืดหยุ่นและเน้นการกระจายโอกาสให้กับคนทุกระดับและทุกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน ทั้งนี้
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตส านึกเพ่ือการพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป 
 1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.4.1  เพ่ือเตรียมนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในหมวดทักษะภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน
เฉพาะด้าน ภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมเยอรมัน 
 1.4.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้ 
 1.4.3  เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางวิชาการ เพ่ือศึกษาภาษาเยอรมันในระดังสูงขึ้น
ต่อไป 

1.4.4  เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนา
หลักสูตร 

- ก ากับติดตามการท า มคอ. 3, 5 และ 7  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
- ประเมินหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษาโดย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษาโดยค านึงถึง
ความต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรม  

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
- ผลการประเมินหลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
- หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว 

2. แผนพัฒนา
อาจารย์ 

-  บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี จ านวนและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
- ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพ่ือวางแผนด้าน
อัตราก าลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและ
แผนของคณะ 
- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนา
ตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/
การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ อีกทั้ งเพ่ือให้สอดรับกับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2558 
-  ส นั บ สนุ น ให้ อ าจ ารย์ เ พ่ิ ม พู น คว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ โดยเข้าศึกษาดูงาน ประชุมอบรม 
สัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนโดยหา
แหล่งเงินอุดหนุนวิจัย เครื่องมือวิจัย และตีพิมพ์
งานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ต่อนักวิชาการและสาธารณชน 

- แผนด้านอัตราก าลังและ
วางแผนพัฒนาคุณสมบัติ 
-  สรุปรายการเข้ารับการ
อบรม การเข้าร่วมการ
สัมมนา งานประชุม
วิชาการของคณาจารย์ใน
หลักสูตร 
-  สรุปรายชื่อผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ใน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. แผนพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน 

- จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา 
- วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา ปรับปรุง
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  

-  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอน 
-  สรุปรายการสื่อการสอน
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในแต่ละ
รอบป ี

 
หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

    ระบบทวิภาค          ระบบไตรภาค       ระบบจตุรภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

    มี                       ไม่มี 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2     เดือนธันวาคม – มีนาคม 

          ภาคฤดูร้อน             เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
ข้อ 5 และ ข้อ 6  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ส าหรับวิชาในหลักสูตรไม่เพียงพอ 

ขาดทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนแบบ
ตลาดวิชา  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
-  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะน าการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
-  มีอาจารย์ให้ค าปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษาตามท่ีประกาศไว้ที่ภาควิชา 
-  มีหน่วยแนะแนว 
-  จัดท าคู่มือแนะน าการเรียน 
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     2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
  

 
     2.6 งบประมาณตามแผน 

             
รายงาน

งบประมาณ 
จ านวนเงินในแต่ละปี 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินเดือน 3,509,800 3,720,390 3,943,620 4,180,240 4,431,060 
2. ค่าตอบแทน  466,750 466,750 466,750 466,750 466,750 
3. ค่าใช้สอย  8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 
4. ค่าวัสดุ  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
5. ค่าครุภัณฑ์ - 30,000 30,000 30,000 30,000 
ยอดรวม 
2+3+4+5 

480,525 510,525 510,525 510,525 510,525 

รวมทั้งหมด 3,990,325 4,230,915 4,454,145 4,690,765 4,941,585 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ประมาณ 20,270 บาทต่อคน 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 100 100 120 120 120 

ชั้นปีที่ 2 - 90 90 110 110 

ชั้นปีที่ 3 - - 85 85 85 

ชั้นปีที่ 4 - - - 85 85 

รวม 100 190 295 400 400 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 85 85 
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     2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

             แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง 
             แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
             แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต 
             อ่ืน ๆ (ระบุ) ... 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
            3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     139 หน่วยกิต  
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     40 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     9 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     10 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา      18 หน่วยกิต 
         - ภาษาต่างประเทศ            12 หน่วยกิต 
         - ภาษาไทย      6 หน่วยกิต 
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      90 หน่วยกิต 
   วิชาเอก                   72 หน่วยกิต 
                           - วิชาเอกบังคับ  30  หน่วยกิต 
                   - วิชาเอกเลือก  42  หน่วยกิต 
   วิชาโท                  18 หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี        9 หน่วยกิต 

            3.1.3 รายวิชา 
1) ความหมายของรหัสประจ ากระบวนวิชารหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็น

ตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 4 หลัก 
    GER              หมายถึง            กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน 
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 2) ความหมายของเลขประจ ากระบวนวิชา 
 - เลขรหัสวิชาตัวแรก (หลักพัน)        แสดงถึง   ชั้นปีของกระบวนวิชา 
 - เลขรหัสวิชาตัวที่สอง (หลักร้อย)     แสดงถึง   หมวดวิชา 
 - เลขรหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4 (หลักสิบและหลักหน่วย)   แสดงถึง   ล าดับของวิชา  

 เลข 0              หมายถึง  หมวดพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน (GER 0000) 
 เลข 1              หมายถึง  หมวดทักษะภาษาเยอรมันทั่วไป (GER 0100) 
 เลข 2              หมายถึง  หมวดทักษะการแปล (GER 0200) 
 เลข 3              หมายถึง  หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน (GER 0300) 
 เลข 4              หมายถึง  หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน (GER 0400) 
 เลข 5              หมายถึง  หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน  (GER 0500) 
 เลข 6              หมายถึง  หมวดภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมัน (GER 0600) 

 หมายเหตุ   *  หมายถึง กระบวนวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 ** หมายถึง กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้ 
3) กระบวนวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก) หรอื ข) 1 กระบวนวิชา 
 
ก) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)          หน่วยกิต 
INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     3(3-0-6)          
               (Introduction to Computer Systems) 
MTH 1003  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Mathematics)                               3(3-0-6)  
**STA 1003  สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)  
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาพ้ืนฐานได้ 
 
ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)                            หน่วยกิต 
AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)                     3(3-0-6)   
BIO 1001  ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)                              3(3-0-6)   
CMS 1003  เคมีเบื้องต้น  (Introduction to Chemistry)                             3(3-0-6)  
PHY 1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)                                3(3-0-6)  
SCI 1003  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)                                        3(3-0-6)  
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพ้ืนฐานได้ 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 10 หน่วยกิต                                     หน่วยกิต 
ART 1003  ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)                                              2(2-0-4) 
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)                                         2(2-0-4) 
   
**HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก (Wester Civilization)                                 3(3-0-6) 
**HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)                               3(3-0-6)   
**HIS 1201  พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)                 3(3-0-6) 
                                                
PHI 1000  หลักการด ารงชีวิตในสังคม                                                    3(3-0-6) 
              (Principles for Living in a Society)                                                                       
PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)                               3(3-0-6) 
PHI 1003  ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)                            3(3-0-6)       
LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า                                       2(2-0-4)         
               (Information and Technology for Searching) 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่วยกิต หน่วยกิต  
**ECO 1003  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)                              3(3-0-6)                                            
**LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                       3(3-0-6)                                
 (Introduction to Law) 
**PSY 1001   จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)                                     3(3-0-6)                     
POL 1100     รัฐศาสตร์ทั่วไป     3(3-0-6)                                                
                  (Introduction to Political Science)                                             
**RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)                                 3(3-0-9) 
**SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                                       3(3-0-6)               
                  (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 
กลุ่มวิชาภาษา 18 หน่วยกิต   

วิชาภาษาต่างประเทศ               12 หน่วยกิต  
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันต้องเรียน 

**GER 1011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
(GER 1001)  (German for Communication 1)  
**GER 1012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
(GER 1002) (German for Communication 2)  
**GER 2011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
(GER 2001) (German for Communication 3) 
**GER 2012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
(GER 2002) (German for Communication 4) 

เลือกเรียน 1 
วิชา 

                  

เลือกเรียน 1 วิชา 

เลือก
เรียน 1 
วิชา 

เลือกเรียน 1 
วิชา 
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วิชาภาษาไทย    6 หน่วยกิต  
THA 1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Structure of Thai and Its Usage   
THA 1002   ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Literature      
           (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเอก  72 หน่วยกิตประกอบด้วย 

            1)  วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต 
                      2)  วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต  
    1)  วิชาเอกบังคับ   30 หน่วยกิต ได้แก่  
**GER 2101  การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 

 (German Listening and Speaking 1)  
**GER 2102  การอ่านภาษาเยอรมันเพ่ือความเข้าใจ 1 3(2-2-5) 

 (German Reading Comprehension 1)  
GER 2103  การเขียนภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 

 (Writing German 1)  
**GER 2401  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (Introduction to German Literature)  
GER 2501  ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (German Cultural History)  
**GER 2601  ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to German Linguistics)  
**GER 3011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 
(GER 3001)   (German for Communication 5) 

   

เลือกเรียน 
 1 วิชา 
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**GER 3012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6 3(2-2-5) 
(GER 3002) (German for Communication 6) 
*GER 3505  เยอรมนี ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 (Germany, Austria and Switzerland Today)  
**GER 4011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 7 3(2-2-5) 
(GER 4001) (German for Communication 7)  
**GER 4012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 8 3(2-2-5) 
(GER 4002) (German for Communication 8) 
หมายเหตุ: วิชา GER 2401 และวิชา GER 2501 ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 กระบวนวิชาเป็นวิชาเอก
บังคับ ส่วนอีก 1 กระบวนวิชาที่เหลือสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเอกเลือกได้ 
 
    2) วิชาเอกเลือก   42 หน่วยกิต 

นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันเลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 
โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องเป็น
กระบวนวิชารหัส 3000 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. หมวดวิชาพื้นฐานภาษาเยอรมัน (GER X0XX)   

 

        ในหมวดนี้ไม่มีกระบวนวิชาที่เป็นวิชาเอกเลือก  
 

2. หมวดวิชาทักษะภาษาเยอรมันทั่วไป (GER X1XX) 
*GER 1101 การออกเสียงภาษาเยอรมัน 3(2-2-5) 

 (German Pronunciation)  
**GER 3101 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 2 3(2-2-5) 

 (German Listening and Speaking 2)  
**GER 3102 การอ่านภาษาเยอรมันเพ่ือความเข้าใจ 2 3(2-2-5) 

 (German Reading Comprehension 2)  
**GER 3103 การเขียนภาษาเยอรมัน 2 3(2-2-5) 

 (Writing German 2)  
**GER 4101 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 (German Creative Writing)  
**GER 4102 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 (Academic German Writing)  
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*GER 4103 การอ่านภาษาเยอรมันอย่างมีวิจารณญาณ 3(2-2-5) 
 (Critical Reading in German)  

*GER 4104 ภาษาเยอรมันเพ่ือการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
 (German for Presentation)  

3. หมวดวิชาภาษาเยอรมันการแปล (GER X2XX)  
**GER 3201    การแปลเยอรมัน-ไทย 1 3(2-2-5) 

 (Translation German-Thai 1)  
**GER 3202    การแปลเยอรมัน-ไทย2 3(2-2-5) 

 (Translation German-Thai 2)  
**GER 4203    การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเยอรมัน-ไทย 3(2-2-5) 

 (Translation of Children’s and Juvenile Literature:  
 German-Thai)  

**GER 4204    การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 3(2-2-5) 
   (Literary Translation: German-Thai)  

4. หมวดวิชาภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน (GER X3XX) 
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 

 (German for Tourism 1)  
**GER 3302 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 

 (German for Tourism 2)  
**GER 3303 ภาษาเยอรมันส าหรับมัคคุเทศก์ 1  3(2-2-5) 

 (German for Tour Guides 1)  
**GER 3304 ภาษาเยอรมันส าหรับมัคคุเทศก์ 2 3(2-2-5) 

 (German for Tour Guides 2)  
**GER 4301 ภาษาเยอรมันเพ่ือส านักงานและธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

 (German for Office and Business 1)  
**GER 4302 ภาษาเยอรมันเพ่ือส านักงานและธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

 (German for Office and Business 2)  
**GER 4303 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและสุขภาพ  3(2-2-5) 

 (German for Beauty and Health Care Business) 



20 
 

GER 4304 ภาษาเยอรมันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 (German for Sciences and Technology) 3(2-2-5) 

5. หมวดวิชาวรรณคดีภาษาเยอรมัน (GER X4XX) 
**GER 2402 ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (A Brief Survey of German Children’s and Juvenile Literature) 
**GER 2403 วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาษาเยอรมัน  3(3-0-6) 

 (German Folk Literature)  
**GER 3401 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (German Popular Fiction)  
**GER 3402 การอ่านวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (Reading German Children’s and Juvenile Literature)  
**GER 3403 ร้อยกรองภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (German Poetry)  
**GER 4401 ร้อยแก้วภาษาเยอรมันขนาดสั้น 3(3-0-6) 

 (German Short Prose)  
*GER 4406 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (Masterpieces of German Literature)  
**GER 4407 เปรียบเทียบวรรณกรรมไทย-เยอรมัน 3(3-0-6) 
(GER 4405) (Comparative Literature: Thai-German) 
*GER 4408 เรื่องสั้นเยอรมันยุคหลังสงคราม         3(3-0-6) 
  (Postwar German Short Stories) 

6. หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน (GER X5XX) 
GER 2502 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน  3(3-0-6) 
 (Readings in German Living)   
**GER 3503 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 และการเมืองของกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน 

 (Readings in the History and Politics  
 of the German-Speaking Countries)  

*GER 3504 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
 ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 

 (Readings in the Geography  
 of the German-Speaking Countries) 
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**GER 4503 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับความรู้ 3(3-0-6) 
 ด้านการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 

 (Readings in German Mass Communications)  
**GER 4504 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับปรัชญาเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (Readings in German Philosophy)  
**GER 4505 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับศิลปะเยอรมัน 3(3-0-6) 

 (Readings in German Arts)  
GER 4506 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ 3(3-0-6) 
 ในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 

 (Readings in German on Places of Interest 
  in the German-Speaking Countries)  

*GER 4508 ภาพยนตร์และบทเพลงในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
 (Film and Song in the German-Speaking Countries)  

*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Western Culture for Communication)  

7. หมวดวิชาภาษาศาสตร์เยอรมัน (GER X6XX)  
   

GER 2602 สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
 (German Phonetics)  

*GER 3602 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ในภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
 (German Morpho-Syntax)  

**GER 4604 ภาษาศาสตร์สังคมภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
 (German Sociolinguistics)  

*GER 4606 อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6)
 (German Semantics and Pragmatics)  

    2.2 วิชาโท  18 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันที่ต้องการเรียนวิชาใน
หลักสูตรอ่ืนเป็นวิชาโท) 

          ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ ากับวิชาเอก หรือจะ
เลือกเรียนวิชาโทในคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงก็ได้  ตามกฎเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
(2) ส าหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ 

และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต 
ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 
หน่วยกิต 
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(3) ส าหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพ่ือนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโท
ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก 

(4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 

รายละเอียดอ่ืนๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องนั้น 

          (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                9  หน่วยกิต 
     
      นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ไม่ซ้ า
กับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
หากเรียนกระบวนวิชาคู่ซ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว 
 

 
วิชาโท 

(ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนที่ต้องการเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาโท) 
 
วิชาโทภาษาเยอรมัน 
จ านวนหน่วยกิตรวม       18  หน่วยกิต 

     โครงสร้างของหลักสูตร 
     วิชาโทบังคับ       12  หน่วยกิต 
     วิชาโทเลือก        6  หน่วยกิต 
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รายวิชา 
 1.  วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต 

   แผน ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไป  
               ให้เรียน 4 กระบวนวิชา  ต่อไปนี้ 

**GER 1011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
(GER 1001)     (German for Communication 1) 
**GER 1012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  
(GER 1002) (German for Communication 2)   
**GER 2011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
 (GER 2001)  (German for Communication 3) 
**GER 2012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4                 3(2-2-5) 
(GER 2002)  (German for Communication 4) 

 แผน ข. นักศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา 
  ให้เรียน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี้  
**GER 2011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
(GER 2001) (German for Communication 3) 
**GER 2012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
(GER 2002)  (German for Communication 4) 
และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชาจากรายวิชา ต่อไปนี้ 
**GER 2101  การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1  3(2-2-5) 
 (German Listening and Speaking 1)    
**GER 2102  การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1  3(2-2-5)  
 (German Reading Comprehension 1)       
GER 2103  การเขียนภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5)
 (Writing German 1)  
**GER 2401  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน   3(3-0-6)
 (Introduction to German Literature)  
GER 2501  ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน  3(3-0-6) 
 (German Cultural History)   
**GER 2601  ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  3(3-0-6)
 (Introduction to German Linguistics)   
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**GER 3011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5  3(2-2-5)  
 (GER 3001)  (German for Communication 5)    
**GER 3012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6  3(2-2-5)  
 (GER 3002)  (German for Communication 6)    
*GER 3505  เยอรมนี ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)  

 (Germany, Austria and Switzerland Today)   
**GER 4011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 7  3(2-2-5)  
 (GER 4001)  (German for Communication 7)    
**GER 4012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 8  3(2-2-5)  
 (GER 4002)  (German for Communication 8)    
 
 แผน ค. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 4 กระบวนวิชา ให้เลือก
เรียน 4 กระบวนวิชา ต่อไปนี้ 
**GER 2101  การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5)
 (German Listening and Speaking 1)         
**GER 2102  การอ่านภาษาเยอรมันเพ่ือความเข้าใจ 1   3(2-2-5) 

(German Reading Comprehension 1)  
GER 2103  การเขียนภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 

(Writing German 1) 
**GER 2401  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน  3(3-0-6)   

(Introduction to German Literature)  
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6)  
  (German Cultural History)      
**GER 2601 ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 3(3-0-6)  
 (Introduction to German Linguistics)  
**GER 3011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5  3(2-2-5)  
(GER 3001)  (German for Communication 5)      
**GER 3012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6 3(2-2-5)   
(GER 3002)  (German for Communication 6) 
*GER 3505     เยอรมนี ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 (Germany, Austria and Switzerland Today) 
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**GER 4011  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 7 3(2-2-5)  
(GER 4001)  (German for Communication 7)      
**GER 4012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 8 3(2-2-5)   
(GER 4002)  (German for Communication 8)      
  
 2. วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดก็ได้ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเยอรมันที่ไม่ซ้ ากับวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนเป็นวิชาโทบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
3.1.4 แผนการศึกษา    

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

    
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

**HIS 1001 
**HIS 1002                      

อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก 

 
3(3-0-6) 

**HIS 1201    พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย           
 
PHI 1000 
PHI 1001 
PHI 1003 
 

  
หลักการด ารงชีวิตในสังคม 
วัฒนธรรมและศาสนา 
ปรัชญาเบื้องต้น                                 

 
3(3-0-6) 

 

**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า 2(2-0-4)   
**GER 1011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
(GER1001) รวม                                                                     17 หน่วยกิต 

 
 
 
 

เลือกเรียน 1 วิชา  

 

เลือกเรียน 1 วิชา 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ 2(2-0-4) 
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์  
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  
**LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป  
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป  
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม  3(3-0-9) 
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
………………. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(X-X-X) 
**GER 1012 
(GER 1002) 

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 

…………………..  กลุ่มวิชาเอกเลือก (ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 
แนะน าให้เลือกเรียน *GER 1101) 

3(X-X-X) 

 รวม                                                                    20 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

        รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
**GER 2011  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3       3(2-2-5) 
(GER 2001) 
**GER 2101   การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1     3(2-2-5) 
GER 2103   การเขียนภาษาเยอรมัน 1        3(2-2-5)  
**GER 2601   ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น     3(3-0-6) 
...................... กลุ่มวิชาเอกเลือก                 3(x-x-x) 
...................... กลุ่มวิชาโท            3(x-x-x) 
 

                    รวม     18 หน่วยกิต 
 

เลือกเรียน 1 วิชา 
 

เลือกเรียน 1 วิชา 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
**GER 2012  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4        3(2-2-5) 
(GER 2002) 
**GER 2102  การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1      3(2-2-5) 
**GER 2401  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเยอรมัน             3(3-0-6)  
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน          
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาโท             3(x-x-x) 
                   รวม    18 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
**GER 3011  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5        3(2-2-5) 
(GER 3001) 
*GER 3505   เยอรมนี ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาโท             3(x-x-x) 
                   รวม    18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
**GER 3012  ภาษาเยอรมันเพือ่การสื่อสาร 6        3(2-2-5) 
(GER 3002) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาโท             3(x-x-x) 
                   รวม    18 หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 วิชา 
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
**GER 4011  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 7        3(2-2-5) 
(GER 4001) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาโท             3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาโท             3(x-x-x) 

                   รวม  18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
**GER 4012  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 8                 3(2-2-5) 
(GER 4002) 
......................  กลุ่มวิชาเลือกเสรี            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเลือกเสรี            3(x-x-x) 
......................  กลุ่มวิชาเลือกเสรี            3(x-x-x) 

                   รวม  12 หน่วยกิต 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

   AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
                (Introduction to Agriculture) 
                (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

ศึกษาพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความส าคัญในสังคม
ปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติ
และการจัดการเกษตร 
(Not open to science students) 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic 
problem, social important and environment studies. 
 

   BIO 1001   ชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    (Introduction to Biology) 

      (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์) 
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต และ
ชีววิทยาส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Not open to science students) 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of 
living and biology for everyday life. 
 

   CMS1003   เคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    (Introduction to Chemistry) 
       (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles 
and theories and various industrial applications. 
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PHY 1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Physics) 

 (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหล  คลื่น
ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพ่ือการสื่อสาร อะตอมและ
ควอนตัม  การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชน์ในทางสันติ 
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics 
waves, heat in atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical 
communications, atoms  and quanta, nuclear transformation, radioactivity 
and peaceful applications of atomic energy.   
 

SCI 1003    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Science) 

(ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี 
ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด ารงชีวิตและการ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของมนุษย์ 
Application of modern science in everyday life. An integrated course 
involving chemistry, physics, astronomy, biology and related areas with 
emphasis on uses and implication of the physical and biological sciences to 
human life in    a modern society; improvement of living conditions  made 
by the progress of the physical and biological sciences. 
 

คณิตศาสตร์  

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Systems) 

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ  แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการ
ประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์ 
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History of computer, number system, components of computer system: 
hardware, Software; data communication, computer network, various types 
of information systems, programming development concept, computer 
applications, social impacts and ethical issues on computer using. 

 
MTH 1003  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Mathematics) 

(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)  
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจ านวนจริง เวกเตอร์ และ เมทริกซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น 
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and  
matrices, counting principle and probability. 

 
**STA 1003   สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Statistics) 
(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การเก็บข้อมูล  การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย  ความน่าจะเป็น 
การชักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และ 
การถดถอย และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ 
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, 
probability sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and 
regression, And applied for Social Sciences. 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะส าคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบัน เน้นคุณค่า
และลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ 
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis 
on the value and style of each type of art, the conveyance of art 
appreciation, and artistic creativity. 
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MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์ 2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 

ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพ้ืนฐานอันจ าเป็นแก่การฟัง 
ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้น
พัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย 
A study of the different types of musical instruments, Western music style 
as a historical development, understanding musical composition in order to 
appreciate works of the world masterpieces, and a comparison of different 
types of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai 
music. 
 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า 2(2-0-4) 
 (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมั ติ 
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การท ารายงานและ
การอ้างอิงในงานวิชาการ 
A study of roles and importance of information, information sources, 
automated library, information storage and retrieval system, information 
technology, information network and internet for research and information 
dissemination.  Research methodology, report writing and academic 
reference are also included. 
 

**HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
 (Western Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคม
ตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตก
ตลอดจนการครอบง าของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็น
ต้นมา 
A study of political, economic, social, and cultural developments of 
Western societies, from ancient times to modern times. Emphasis is on 
unique features of Western civilization and its dominance in the world since 
the 18th century 
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 **HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Eastern Civilization) 

ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความส าเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุค
โบราณถึงยุคสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการ
ตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบง าโลกยุคใหม่ 
A study of the origins, developments and achievements of Eastern 
civilization, from antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on 
distinctive characteristics of Eastern civilization and its responses to 
challenges from Western dominance in modern times. 
 

 **HIS 1201  พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้ งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่  โดยเน้น

ลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. 

Emphasis is placed on unique characteristics of political, economic, social, 

and cultural developments. 

 
PHI 1000  หลักการด ารงชีวิตในสังคม  3(3-0-6) 
 (Principles for Living  in a Society)  

ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  การแสวงหาคุณค่า  และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตบ่อเกิด 
และความจ าเป็นของจริยธรรมในสังคม 
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for 
human life, the source  and necessity of morality in society. 

 
PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา  3(3-0-6) 

(Culture  and  Religions) 
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีต
และปัจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่างๆใน
โลกปัจจุบัน สาระส าคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่างๆ 
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A study of cultures and religions: the meaning of  culture, western  culture, 
eastern culture, Especially  Thai culture from past to present,  as well as Thai 
customs. The study of  the fundamental   and essence of world  religions are 
included. 
 

PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา  ญาณวิทยา  อภิปรัชญา   
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน 
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, 
Metaphysics, Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and 
Western philosophies from ancient times to modern times. 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
**RAM1000     ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9) 

 (Knowledge and Morality)  
ศึกษาความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม 
การน าหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตส านึก
สาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทย
มีส านึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย 
The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and 
ethics, the relationships between knowledge and morality, the fostering of 
individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles 
of good governance, the use of philosophy of the sufficiency economy in 
actual life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the 
need to conserve natural resources, to protect the environment and 
sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being 
knowledgeable and socially good persons who will take responsibility for 
Thai society. 
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 **LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
     (Introduction to Law) 

 (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) 
ศึกษาลักษณะทั่ วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและ
ความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การก าหนดตัวบุคคล 
ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน  และกระบวนการ
ยุติธรรม 
A study of the nature of law; the classification of law; law enforcement; 
persons and capacity; rights and their exercise; period of personality; person 
determination; juristic persons’ capacity; family; succession; property; and 
judicial process. 
 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการ
ใหญ่ๆ ในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
ศึกษาประเด็นส าคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย 
แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ 
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of 
state, politics, government, political parties, interest groups; interesting 
topics in political science such as political development, democracy 
development, political ideology and behavior, international relations and 
public administration. 
 

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ศึกษาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้อุปสงค์
อุปทานและความยืดหยุ่น การก าหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการ
ผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไรจากการผลิต ตลาด รายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้
ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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A study of basic and general knowledge of economic including both 
microeconomics and macroeconomics; demand, supply, elasticity of 
demand, elasticity of supply, equilibrium price, production theory, cost, 
revenue, profit, markets, national income, money sector and monetary 
policy, public finance and fiscal policy, international economics and 
economic developments. 

   **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Psychology) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางสรีระ
วิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจ า 
อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological 
basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning 
thinking, memory, emotion and motivation, intelligence, personality and  
social behavior etc. to apply for daily life. 

 **SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม  
และปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและ
โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
พัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม 
A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning 
man, society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human 
ecology, Thai culture, local identity and wisdom, ASEAN cultures, global 
culture and globalization, socio-cultural change and the application of 
knowledge to development, business management, social policy and 
planning etc. 
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กลุ่มวิชาภาษา 
 
ภาษาเยอรมัน 

**GER 1011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
(GER 1001) (German for Communication 1) 

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ 
ส านวนและประโยคง่ายๆ 

A study of the German language for communication through practice in 
listening, speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple 
vocabulary, expressions and use of sentence patterns.  

 
**GER 1012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

(GER 1002) (German for Communication 2) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1011 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 1 aiming to practice  the 
listening, speaking, reading and writing skills for daily-life communication. 
(Recommended preliminary course: GER 1011) 

 
**GER 2011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

(GER 2001) (German for Communication 3) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง พูดอ่าน
และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชาGER 
1012 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 2 aiming to further practice  
the listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level  
of communication in daily life. (Recommended preliminary course: GER 
1012) 
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**GER 2012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
(GER 2002) (German for Communication 4) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา  
GER 2011 มาก่อน) 

 A continuation of German for Communication 3 aiming to further practice 
the listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level 
of communication in a variety of situations. (Recommended preliminary 
course: GER 2011) 
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ภาษาไทย 
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบค าและระบบ
ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และส านวนไทย เพ่ือน าไปใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการฟัง             
พูด อ่านและเขียน 
A study of both unique and general characteristics of phonology, 
morphology,  and syntax of  the Thai language, including royal terms and 
Thai idioms, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and 
writing. 
 

THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
 (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน        
การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok   
period, including the types and characteristics of Thai literature and literary 
terms. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) หมวดวิชาพื้นฐานภาษาเยอรมัน 

 
**GER 3011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 

(GER 3001) (German for Communication 5) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยสอดแทรกความรู้ความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2012 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 4 aiming to further 
practice in listening, speaking, reading and writing skills for more 
complex situations while encompassing intercultural aspects. 
(Recommended preliminary course: GER 2012) 

 
 
**GER 3012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 6 3(2-2-5) 
   (GER 3002) (German for Communication 6) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยสอดแทรกความรู้ความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3011 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 5 aiming to further 
practice in listening, speaking, reading and writing skills for more 
complex situations while encompassing intercultural aspects. 
(Recommended preliminary course: GER 3011) 
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**GER 4011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 7 3(2-2-5) 
(GER 4001) (German for Communication 7) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสารในระดับสูงโดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3012 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 6 aiming to further 
practice in listening, speaking, reading and writing skills at a high level, 
while encompassing intercultural aspects. (Recommended preliminary 
course: GER 3012) 

 
 

**GER 4012  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 8 3(2-2-5) 
(GER 4002)  (German for Communication 8) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 7 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสารในระดับสูงโดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาที่พบในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 
4011 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 7 aiming to further 
practice in listening, speaking, reading and writing skills at a high level, 
while encompassing intercultural aspects, enabling learners to cope with 
various problematic situations. (Recommended preliminary course: GER 
4011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

(2) หมวดทักษะภาษาเยอรมันทั่วไป 

 

*GER 1101 การออกเสียงภาษาเยอรมัน  3(2-2-5) 
(German Pronunciation) 

ฝึกการออกเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคในภาษาเยอรมันอย่างถูกต้อง โดยเน้นการ
ออกเสียงหนักเบา การลงน้ าหนักค า ท านองเสียงสู งต่ าในประโยคสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 

A pronunciation practice of vowels, consonants, words, phrases and 
sentences in German with an emphasis on stress, accents, and intonation 
in daily life conversation. 

 
 

**GER 2101 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
(German Listening and Speaking 1) 

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมันในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้สื่อหลากหลาย
ประเภท 

A practice of German listening and speaking skills in different situations 
using various kinds of media. 

 
 
**GER 2102 การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1 3(2-2-5) 

(German Reading Comprehension 1) 

ฝึกทักษะการอ่านในระดับค า ระดับประโยค และระดับอนุเฉท ตามล าดับ โดยการ
วิเคราะห์โครงสร้างของค าและประโยคในระดับอนุเฉท รวมทั้งการใช้เทคนิคการอ่านต่างๆ 

A practice of reading skills to understand words, sentences and paragraphs 
with an analysis of German word components and types of sentences in 
paragraphs, including reading techniques.  

 
 
 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/Accents%20and%20accentuation
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GER 2103 การเขียนภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
(Writing German 1) 

ศึกษาลักษณะการเขียนเบื้องต้นโดยเน้นการสร้างประโยค เรียบเรียงความตามขั้นตอน ฝึก
เขียนจดหมาย ไปรษณียบัตรและบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ ตลอดจนเล่าเรื่องจากภาพ  

A study of the basics of writing with an emphasis on sentence formation 
and text structure. Practice in writing letters, postcards, greeting cards for 
various occasions, and short narrations from pictures. 

 
**GER 3101 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 2 3(2-2-5) 

(German Listening and Speaking 2) 

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมันต่อจาก GER 2101 เพื่อแสดงความเห็นและ
เสนอแนะในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น  

A practice in German listening and speaking skills continuing from GER 2101 
in order to give opinions and make suggestions in more complex situations.  

 
 
**GER 3102 การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 2 3(2-2-5) 

(German Reading Comprehension 2) 

ศึกษาทฤษฏีการอ่านเพ่ือความเข้าใจและกลวิธีการอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน  ฝึกหัดอ่านตัว
บทชนิดต่างๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2102 มาก่อน) 

A study of reading comprehension theories and reading strategies. Practice in 
reading different types of German texts for various purposes. (Recommended 
preliminary course: GER 2102) 
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**GER 3103 การเขียนภาษาเยอรมัน 2 3(2-2-5) 
(Writing German 2) 

ศึกษาหลักการเขียนและการวางโครงเรื่องต่อจาก GER 2103 ฝึกเล่าเรื่องจากภาพ เขียน
บรรยายบุคคล และสถานที่ ตลอดจนฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปของความเรียง (ควร
เรียนกระบวนวิชา GER 2103 มาก่อน) 

A study of the basics of writing techniques and text structure continuing from 
GER 2103. Practice in narrating from pictures, describing people and places, 
as well as expressing opinions in a short essay. (Recommended preliminary 
course: GER 2103) 

 

 
**GER 4101 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

(German Creative Writing) 

ฝึกฝนการเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนเพื่อถ่ายทอดความคิด
และสร้างงานวรรณศิลป์ 

A practice of German creative writing using vocabulary and expressions as a 
mean of expressing opinions and creating literary texts. 

 
 
**GER 4102 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

(Academic German Writing) 

ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการเขียนตัวบทเชิงวิชาการประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสรุปความ 
รายงาน งานวิชาการระดับพ้ืนฐาน และบทความแสดงประเด็นโต้แย้ง ฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะการเขียนระดับสูง  

A study of structures and various types of academic texts: summary, report, 
basic academic writing and argumentative articles.  Practice and 
development of advanced writing skills. 
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*GER 4103 การอ่านภาษาเยอรมันอย่างมีวิจารณญาณ 3(2-2-5) 
(Critical Reading in German) 

ฝึกทักษะการอ่านภาษาเยอรมันในระดับสูงซึ่งเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือสามารถ
เข้าใจจุดมุ่งหมาย เทคนิคการเขียน อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติของผู้เขียน สามารถจ าแนก
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ส่งเสริมการอ่านบทอ่านภาษาเยอรมันในรูปแบบต่างๆโดยใช้แง่
คิดอย่างวิจารณญาณ 

A practice of advanced German reading skill with emphasis on critical 
thinking so as to gain insight into the author’s purposes, writing techniques, 
feelings, mood and attitude, and to be able to differentiate fact from 
opinion. Students will be encouraged to read various types of German texts 
from a critical point of view. (Recommended preliminary course: GER 3102) 

 
 
*GER 4104 ภาษาเยอรมันเพื่อการน าเสนองาน 3(2-2-5) 

(German for Presentation) 

ฝึกฝนเทคนิคและวิธีการพูดภาษาเยอรมันในการน าเสนองาน โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนที่ 
ถูกต้องเหมาะสม 

A practice of speaking techniques for presentation in German using 
appropriate vocabulary and expressions. 
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(3) หมวดทักษะการแปล 

**GER 3201 การแปลเยอรมัน-ไทย 1 3(2-2-5) 
(Translation German-Thai 1) 
ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้นและปัญหาทั่วไปในการแปล ฝึกแปลตัวบทประเภทต่างๆ 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2012 มาก่อน) 
A study of basic translation principles and common translation 
problems. Practice in translating various types of text. (Recommended 
preliminary course: GER 2012)  

 
**GER 3202 การแปลเยอรมัน-ไทย 2 3(2-2-5) 

(Translation German-Thai 2) 
ศึกษาทฤษฎีการแปลต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาในการแปล และฝึกแปลตัวบทประเภท
ต่างๆ ในระดับที่สูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3201 มาก่อน) 
A study of theories of translation with an analysis of translation 
problems. Practice in translating different types of text with more 
complexity. (Recommended preliminary course: GER 3201) 
 

**GER 4203 การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน เยอรมัน-ไทย 3(2-2-5) 
(Translation of Children’s and Juvenile Literature: German-Thai) 
ฝึกแปลตัวบทที่เป็นงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน เน้นการแปลที่
ถูกต้องโดยใช้ถ้อยค าทีเ่หมาะสม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3201 มาก่อน) 
A practice in translating texts from German children’s and juvenile 
literature into Thai with an emphasis on accuracy and using appropriate 
words in the translation. (Recommended preliminary course: GER 3201) 
 



47 
 

**GER 4204 การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 3(2-2-5) 
(Literary Translation: German-Thai) 
ฝึกแปลวรรณกรรมภาษาเยอรมัน โดยเน้นการเลือกใช้ค า ส านวนและลีลาการเขียนที่
รักษาความหมายและสุนทรียะของวรรณกรรมต้นฉบับไว้ได้  (ควรเรียนกระบวนวิชา 
GER 3201 มาก่อน) 
A practice in translating German literary works, with an emphasis on 
choice of appropriate words, expressions and styles, which preserve the 
meaning and the aesthetic value of the original texts. (Recommended 
preliminary course: GER 3201) 

 
(4) หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน 

GER 2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 
(German for Tourism 1) 
ศึกษาการใช้ศัพท์และส านวนพ้ืนฐานภาษาเยอรมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ส านักงานท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร ตลอดจนร้านค้า (ควรเรียนกระบวนวิชา 
GER 1012 มาก่อน) 
A study of basic vocabulary and expressions used in tourism industry: 
travel agencies, hotels, restaurants and shops. (Recommended 
preliminary course: GER 1012) 

 
**GER 3302  ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 

(German for Tourism 2) 
ศึกษาการใช้ศัพท์ ส านวนพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ระดับท่ีสูงกว่า GER 2301 โดยค านึงถึงความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวน
วิชา GER 2301 มาก่อน) 
A study of vocabulary and expressions used in tourism industry at a 
higher level than GER 2301, encompassing intercultural aspects. 
(Recommended preliminary course: GER 2301) 
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**GER 3303 ภาษาเยอรมันส าหรับมัคคุเทศก์ 1 3(2-2-5) 
(German for Tour Guides 1) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเยอรมันส าหรับงานมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน  เอกสาร  และสื่อ
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย (ควรเรียนกระบวน
วิชา GER 2012 มาก่อน) 
A practice of German for tour guides based on texts, documentsand 
media related to Thailand’s geography, history and culture. 
(Recommended preliminary course: GER 2012) 

 
**GER 3304  ภาษาเยอรมันส าหรับมัคคุเทศก์ 2 3(2-2-5) 

(German for Tour Guides 2) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นส าหรับงานมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน  
เอกสาร  และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปะและประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ต่างๆ ในประเทศไทย (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3303 มาก่อน) 
A practice of advanced German for tour guides based on texts, 
documents and media related to Thai arts and history of various 
attractions in Thailand.  (Recommended preliminary course: GER 3303) 

**GER 4301 ภาษาเยอรมันเพื่อส านักงานและธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
(German for Office and Business 1) 
ศึกษาการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในส านักงานและในแวดวงธุรกิจ เน้น
การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3012 มาก่อน) 
A study and use of German vocabulary and expressions for office and 
for business, with an emphasis on listening and speaking in various 
situations. (Recommended preliminary course: GER 3012)   

 
**GER 4302 ภาษาเยอรมันเพื่อส านักงานและธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

(German for Office and Business 2) 
ศึกษาการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษาเยอรมันที่จ าเป็นในแวดวงธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น 
เน้นการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 4301 มาก่อน) 
A study and use of German vocabulary and expressions for office and 
for business, with an emphasis on writing for business purposes. 
(Recommended preliminary course: GER 4301) 
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**GER 4303 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจความงามและสุขภาพ 3(2-2-5) 
(German for Beauty and Health Care Business) 
ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาเยอรมันและทักษะการสื่อสาร
ที่ใช้ในงานบริการด้านความงาม สุขภาพและการรักษาพยาบาล (ควรเรียนกระบวน
วิชา GER 3012 มาก่อน) 
A study and practice of German vocabulary, expressions, structures and 
communication skills used in beauty and health care service. 
(Recommended preliminary course: GER 3012) 
 

GER 4304 ภาษาเยอรมันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
(German for Sciences and Technology) 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวนจากบทอ่านภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
คัดเลือกมาโดยเน้นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3012 มา
ก่อน) 
A study of vocabulary and expressions from selected German texts on 
sciences and technology, with an emphasis on reading comprehension. 
(Recommended preliminary course: GER 3012) 

 
(5) หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน 

**GER 2401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
(Introduction to German Literature) 
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีภาษาเยอรมันตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป จาก
งานวรรณคดีที่คัดเลือกมา เน้นการศึกษาศัพท์เฉพาะของวรรณคดีเยอรมันประเภท
ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1012 มาก่อน)  
A survey of German literature from its beginnings to the present from 
selected texts, with an emphasis on terminology specific to each literary 
genre. (Recommended preliminary course: GER 1012) 
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**GER 2402  ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
(A Brief Survey of German Children’s and Juvenile Literature) 
ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบของวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 
ตลอดจนผลงานของนักเขียนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมันที่มีชื่ อเสียง
โดยสังเขป 
A brief study of the historical background, genres and famous authors of 
German children’s and juvenile literature. 
 

**GER 2403  วรรณกรรมพื้นบ้านภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
(German Folk Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาษาเยอรมัน ได้แก่ นิทาน ต านาน และสุภาษิต เน้นศึกษา
ประวัติความเป็นมาและลักษณะเด่นของวรรณกรรมแต่ละประเภท 
A study of German folk literature from the German-speaking countries: 
fairy tales, legends and traditional sayings, with an emphasis on their 
development and genre-specific features. 

 
**GER 3401  บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(German Popular Fiction) 
ศึกษาบันเทิงคดีภาษาเยอรมัน ได้แก่ นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน แนววิทยาศาสตร์ 
แนวแฟนตาซี การ์ตูน เน้นความหลากหลายและอิทธิพลของวรรณกรรมท่ีมีต่อผู้อ่าน  
A study of German popular fiction: detective stories, science fiction, 
fantasy and comics, with an emphasis on its variety and influence on 
the reader. 

 
**GER 3402  การอ่านวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(Reading German Children’s and Juvenile Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมันจากการอ่านตัวบทที่คัดเลือกมา 
A study of German children’s and juvenile literature through selected 
excerpts. 

 



51 
 

**GER 3403  ร้อยกรองภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
(German Poetry) 
ศึกษารูปแบบฉันทลักษณ์ ลีลา และสุนทรียรสของบทร้อยกรองภาษาเยอรมันประเภท
ต่างๆที่คัดเลือกมา 
A study of selected German poetry with emphasis on meters, styles and 
aesthetic values. 

**GER 4401 ร้อยแก้วภาษาเยอรมันขนาดสั้น  3(3-0-6) 
(German Short Prose) 
ศึกษางานร้อยแก้วภาษาเยอรมันขนาดสั้น ได้แก่ นิทานคติธรรม เรื่องสั้น เกร็ดประวัติ
บุคคล ข้อคิดค าคม จากผลงานที่คัดเลือกมา 
A study of selected German short prose: parable, short story, anecdote, 
and aphorism. 

*GER 4406  วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
(Masterpieces of German Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมา ฝึกฝนการวิเคราะห์และการตีความ
ตัวบท 
A study of selected German literary masterpieces. Practice of text 
analysis and interpretation. 

**GER 4407 เปรียบเทียบวรรณกรรมไทย-เยอรมัน 3(3-0-6) 
  (GER 4405) (Comparative Literature: Thai-German) 

ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเยอรมันกับวรรณกรรมไทยที่คัดเลือกมาเพ่ือความเข้า
ใจความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางด้านลีลาการประพันธ์และแนวคิดจาก
วรรณกรรมของทั้งสองชาติ 
A comparative study of selected Thai and German literary works to 
understand their differences and similarities in style and thinking.  

*GER 4408 เรื่องสั้นเยอรมันยุคหลังสงคราม 
(Postwar German Short Stories) 
ศึกษาเรื่องสั้นภาษาเยอรมันยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คัดเลือกมา ฝึกฝนการ
วิเคราะห์และการตีความตัวบท 
A study of selected postwar German short stories. Practice of text 
analysis and interpretation. 
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(6) หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน 
 
GER 2501  ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) 

(German Cultural History) 
ศึกษาความเป็นมาทางวัฒนธรรมของเยอรมัน ได้แก่ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
สังคม ปรัชญาและศิลปะ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป (ควรเรียนกระบวนวิชา 
GER 2011 มาก่อน) 
A brief study of German culture from the beginning to the present: 
history, society, philosophy, and arts. (Recommended preliminary 
course: GER 2011) 

 
GER 2502  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน 3(3-0-6) 

(Readings in German Living) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ ในประเทศเยอรมนีปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวน
วิชา GER 1012 มาก่อน) 
A study of selected German texts on the way of life, customs, traditions 
and festivals in modern Germany. (Recommended preliminary course: 
GER 1012) 

 
**GER 3503  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองของ 3(3-0-6) 

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 
(Readings in the History and Politics of the German-Speaking Countries) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองของกลุ่ม
ประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน 
A study of selected German texts on the history and politics of the 
German-speaking countries. 
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*GER 3504 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 
(Readings in the Geography of the German-Speaking Countries) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเพ่ือเข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 
A study of selected German texts to understand the geography of 
Germany,  Austria and Switzerland  
 

*GER 3505 เยอรมนี ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
(Germany, Austria and Switzerland today)  
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี 
ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ในบริบทของโลกปัจจุบัน  
A study of selected German texts on various topics in Germany, Austria 
and Switzerland in a contemporary context. 

 
**GER 4503  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับ 3(3-0-6) 

ความรู้ด้านการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 
(Readings in German Mass Communications) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเพ่ือความเข้าใจการสื่อสารมวลชนของ
เยอรมนี ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่อประเภทต่างๆ  
A study of selected German texts to understand mass communication in 
Germany: press, radio, television, internet and other forms of media. 

 
**GER 4504  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับปรัชญาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(Readings in German Philosophy) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเกี่ยวกับชีวิต ผลงานและแนวคิดทางปรัชญา
ของนักปรัชญาชาวเยอรมันท่ีมีชื่อเสียง 
A study of selected German texts on lives, works and philosophic ideas 
of prominent German philosophers. 
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**GER 4505  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับศิลปะเยอรมัน 3(3-0-6) 
(Readings in German Arts) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเกี่ยวกับศิลปะในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ดนตรี 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัย 
A study of selected German texts on arts: music, painting, sculpture and 
architecture, including selected works of contemporary artists. 

 
GER 4506  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญในกลุ่มประเทศที่ใช้ 3(3-0-6) 

ภาษาเยอรมัน 
(Readings in German on Places of Interest in the German-Speaking 
Countries) 
ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมาเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน 
A study of selected German texts on places of cultural and historical 
importance in the German-speaking countries. 

 
*GER 4508  ภาพยนตร์และบทเพลงในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(Film and Song in the German-Speaking Countries)  
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และบทเพลงภาษาเยอรมันที่คัดเลือกมา 
A study of German language and culture from selected German films 
and songs. 

 
*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

(Western Culture for Communication) 
ศึกษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมโลกท่ีหลากหลายในศตวรรษที่ 21 
This course examines cultural identities of French-, German-, Spanish- 
and Russian-speaking countries in order to help students develop 
effective intercultural communication and apply the acquired 
knowledge to the context of diversified global society of the 21st 
century. 
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(7) หมวดภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมัน 
**GER 2601  ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to German Linguistics) 
ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตร์และหลักภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
ด้านสัทศาสตร์  สัทวิทยา การศึกษาการเขียน วิทยาหน่วยค า วากยสัมพันธ์ 
อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาเยอรมันปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา 
GER 2012 มาก่อน) 
A study of the evolution of linguistic theories and introduction to 
German linguistics: phonetics, phonology, orthography, morphology, 
syntax, semantics, and pragmatics of modern German. (Recommended 
preliminary course: GER 2012)   

 
GER 2602  สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(German Phonetics) 
ศึกษาหลักการออกเสียงในภาษาเยอรมันและการถ่ายเสียงด้วยสัทอักษร เน้นการฝึก
เสียงที่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวไทย (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1012 มาก่อน) 
A study of German pronunciation rules and phonetic transcription, with 
an emphasis on the practice of sounds that are problematic for Thai 
learners. (Recommended preliminary course: GER 1012) 

 
*GER 3602 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ในภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(German Morpho-Syntax) 
ศึกษาประเด็นส าคัญทางด้านวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ในภาษาเยอรมัน เน้น
ศึกษาวิเคราะห์ประเภทของค า องค์ประกอบของค า ประโยค และโครงสร้างประโยค
ภาษาเยอรมัน 
A study of important morpho-syntactic aspects of German, focusing on 
word classes, word flexion, sentence and linear sentence structure. 
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**GER 4604  ภาษาศาสตร์สังคมภาษาเยอรมัน  (3-0-6) 
(German Sociolinguistics)  
ศึกษาภาษาถิ่น ภาษาพูด ภาษากลุ่มย่อย ภาษามาตรฐาน และภาษาปาก เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นความหลากหลายเชิงสังคมและการแปรของภาษา (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 
2601 มาก่อน) 
A study of dialect, spoken language, sociolect, standard language and 
colloquial language, which reflect social diversity in Germany and 
variations of the German language. (Recommended preliminary course: 
GER 2601) 

 
*GER 4606 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(German Semantics and Pragmatics) 
ศึกษาและวิเคราะห์ด้านความหมายและองค์ประกอบทางความหมายในภาษาเยอรมัน 
รวมทั้งวัจนกรรม เพื่อเข้าใจการใช้ภาษาเยอรมันในบริบทต่างๆ และสามารถใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
A study and analysis of the meaning and its components in German as 
well as speech acts in order to understand and appropriately use the 
German language in various contexts. 
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3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ  วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวประภาวดี  
กุศลรอด 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Kassel 

Germany 2546 

  M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Kassel 

Germany 2542 

  M.A. Germanistik Middlebury 
College, 

Vermont และ 
Johannes 

Gutenberg- 
Universität, 

Mainz 

USA และ
Germany 

2540 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไทย 2526 
 

2. นางสาวจินดา 
 ศรีรัตนสมบุญ 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

อ.ด. วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2554 

  อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2530 

  อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2526 

3. นางสาวลาวินี   
ปุรณะสกุล 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
 

 

ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2559 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไทย 2551 

4.  Mr. Reiner Meißner  อาจารย ์ Staatexamen 
เทียบเท่า 

ศษ.ม 

Deutsch 
Geschichte 
Deutsch als 

Fremdsprache 

MLU Halle-
Wuettenberg  

Germany 2541 

5. Ms. Le Thi Viet Ha อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ 

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2550 

  B.A. German as a 
foreign 

language 

Hanoi 
University 

Vietnam 2546 

หมายเหตุ อาจารย์ล าดับที่ 4 จบการศึกษาในระบบเยอรมันซึ่งไม่มี B.A  (ระดับปริญญาตรี) 
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3.3 อาจารย์ผู้สอน 
ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวประภาวดี กุศลรอด รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2546 

  M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2542 

  M.A. Germanistik Middlebury 
College, Vermont 

และ Johannes 
Gutenberg- 

Universität, Mainz 

USA และ
Germany 

2540 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไทย 2526 
 

2. นางสาวจินดา ศรีรัตนสมบุญ ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

อ.ด. วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2554 

  อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2530 

  อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2526 

3. นางสาวลาวินี  ปุรณะสกุล อาจารย ์ ศศ.ม. 
 

 

ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2559 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไทย 2551 

4.  Mr. Reiner Meißner  อาจารย ์ Staatexa
men 

เทียบเท่า 
ศษ.ม 

Deutsch 
Geschichte 
Deutsch als 

Fremdsprache 

MLU Halle-
Wuettenberg 

Germany 2541 

5. Ms. Le Thi Viet Ha อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ 

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2550 

  B.A. German as a 
foreign language 

Hanoi University  Vietnam 2546 
 
 

6. นางสาวพัชรินทร์ ชัยวรรณ    อาจารย ์ Ph.D. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2559 

  ศศ.ม. ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ 

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2548 

  ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

 

ไทย 2536 
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ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

7. นางสาวอัญชลี โตพึ่งพงศ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

 

Didaktik der 
Deutschen 

Sprache und 
Literatur 

Otto-Friedrich-
Universität 
Bamberg 

Germany 2548 

  อ.ม. 
 

ภาษาเยอรมัน 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

ไทย 
 

2540 
 

  อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2537 

8. PD Dr. Salifou Traoré อาจารย ์ Postdoc Modern German 
Linguistics, 

German as a 
Foreign 

Language 

Universität des 
Saarlandes 

Germany 2549 

  Ph.D. German 
Linguistics 

Universität des 
Saarlandes 

Germany 2543 

  M.A. German 
Linguistics 

Universität des 
Saarlandes 

Germany 2539 

  M.A. German 
Linguistics 

Bamako University 
และ Universität des 

Saarlandes 

Mali และ 
Germany 

2532 

9. Ms. Michaela 
Zimmermann 

อาจารย ์ M.A. Germanistik und 
Anglistik 

Universität Trier Germany 2538 

10. นางสาวภาคินี อัครมาส รอง
ศาสตราจารย ์

M.A. Germanistik Universität Bonn Germany 2521 

หมายเหตุ อาจารย์ล าดับที่ 4 จบการศึกษาในระบบเยอรมันซึ่งไม่มี B.A  (ระดับปริญญาตรี) 

3.4 อาจารย์พิเศษ 
      ไม่มี 
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
      ไม่มี   
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

                   ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ เป็น
พลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อวิชาชีพและต่อสังคม 

มีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบของการขาด
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีต่อสังคมใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะและของมหาวิทยาลัย 
 

2.ด้านทักษะความรู้ 
มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูง 
 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานความรู้ของศาสตร์และ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

3.ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความสามารถในการค้นคว้าศึกษาด้วย
ตนเอง ใฝ่ รู้ เพ่ื อพัฒนาตนเองและมี
ความรู้ที่ทันสมัย 

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดและสื่อออนไลน์ 
เช่น  e-learning, e-book และเว็บไซต์ อ่ืนๆ เป็นต้น ตลอดจน
มอบหมายให้นักศึกษาได้ท างานเป็นรายบุคคลเพ่ือแสดงวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
 

4. ด้านบุคลิกภาพ 
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีมารยาท
สังคม 

มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์การท างานร่วมกับผู้อื่น การ
เข้าสังคม การวางตัวที่เหมาะสมในสังคม ตลอดจนการแต่งกายให้ถูก
กาลเทศะ อีกท้ังจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
      2.1  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
 
  1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 (2) มีจิตสาธารณะ 
 (3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
 (4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 
 

 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
      และการมีวินัย 

 (2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งค าถาม ตอบค าถาม  
      หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน   

   (3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
 
 3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
   (2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย   
                                     และตรงต่อเวลาของนักศึกษา  
   (3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 
 

     2.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 

 
 1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

 (1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก 
 (3) การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ 
 (4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 
 

 2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1)  มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
    (2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา 
        (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   (1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค 
   (2) การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
   (3) ผลการประเมินจากนักศึกษา 
 

          2.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 
 1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
 (1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล 

 (2) การคิดเชิงมโนทัศน์ 
  (3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 
 

 2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
     อย่างมีเหตุผล 
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน            
     ในการแก้โจทย์ปัญหาจนได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 
 

 3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  (1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน 
    (2) พิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือ 
     นอกห้องเรียน 
 
 
 2.1.4  ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
                          (Interpersonal  Skills and Responsibility) 
 
 1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
 (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง 

(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุม   
    อารมณ์และความอดทน 

 (3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก 
 (4) ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
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 2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
    (1) มีกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
             (2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
         (3) แนะน าการท างานกลุ่ม โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ 
             ละคนอย่างชัดเจน 
 
 3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         (1) พิจารณาจากผลการท างานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วน 
                                ร่วมในชั้นเรียน 
   (2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม     
              

 2.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) 

 
 1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) มีทักษะในการค านวณ 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

   (4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
 
 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1) ยกตัวอย่างและแนะน าการค านวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข 
  (2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ 
                                   ภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต 

 (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้     
           เทคโนโลยีรวมทั้งการสื่อสารโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 

 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  (1) พิจารณาจากความสามารถในการใช้ทักษะการค านวณเพ่ือช่วยในการ 
       วิเคราะห์ข้อมูล 
  (2) การใช้ภาษาท่ีใช้เขียนรายงานและข้อสอบ 
  (3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน 
  (4) การน าเสนอรายงานหน้าห้องเรียน 
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 2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิขาเลือกเสรี 

     2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  (Ethics  and  Moral)  
 
    1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

 (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม  
   (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
 (1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 (2) การอภิปรายกลุ่ม 
 (3) ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องบทบาทสมมติ  
 

 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
(2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้มาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3)  ประเมินผลความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  

  (4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
 
 2.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (Knowledge) 
 
  1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

  (1) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน 
  (2) มีความรู้ในเรื่องเนื้อหา/ทฤษฎีเกี่ยวกบัภาษา/ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/ 

                  วรรณคดีเยอรมัน  
   (3) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ 
   (4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันกับความรู้ใน 
        ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
      (1) การบรรยายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  
      (2) ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้ง การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงานจากที่ได้มอบหมาย 
          ให้ค้นคว้าบทความข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอในชั้นเรียน 
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 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
         (1) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
         (2) ประเมินจากการน าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
         (3) ประเมินจากรายงานและการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

 2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive  Skills) 
 

   1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
             (1) สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล  
          (2) สามารถคิดในเชิงมโนทัศน์  
             (3) สามารถศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค  
             (4) สามารถน าทักษะและความเขาใจในเนื้อหาทางวิชาการมาปรับใช้ในการคิด 
                                 วิเคราะห์และตัดสินใจ  
 
 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 

        (1) เลือกสื่อการสอน เช่น บทอ่าน คลิปวิดิทัศน์ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหาเอ้ือต่อการ 
                      วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย 

       (2) มอบหมายนักศึกษาท างานที่ต้องใช้การวางแผนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
          

 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
       (1) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบปลายภาค 

        (2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
 

 2.2.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (Interpersonal Skills and Responsibility) 
 
  1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
          (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง  
          (2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ 
                             มีความอดทน  
          (3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก  
       (4) ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 
 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 

     (1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     (2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 
     (3) การน าเสนอรายงาน 

  (4) ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น 
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 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     (1) ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

       (2) รายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
               (3) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
 

 2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                     สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and  Information  
                     Technology Skills) 
 
  1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
       (1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
       (2) มีทักษะการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
       (3) สามารถน าเสนอข้อมูลและความเห็นได้อย่างเหมาะสม  
       (4) มีทักษะในการท าความเข้าใจข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ 
 
 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
  (1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
  (2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
       (1) การท ารายงานและน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
          (2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
       (3) ทดสอบทักษะในการสื่อสาร 
 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping)   
 ดู ภาคผนวก    1 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 
16 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบ

มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร 
 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 

     มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้ 
2.1.1 ภาควิชา/ สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ซ่ึง 
        ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
2.1.2 ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาที่เปิดสอน

             ในปีการศึกษานั้น 
2.1.3 ด าเนินการทวนสอบ  
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานในมคอ.7 เพ่ือการ     
       ปรับปรุงในปีต่อไป โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้ 

2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม  
2.1.5.2 การสัมภาษณ์  
2.1.5.3 การสอบ 
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน  
2.1.5.5 การทวนความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตาม

     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด 
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2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  

           หลักสูตรก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
2.2.1  ประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ได้แก่ การส ารวจจ านวนบัณฑิตที่ได้

       งานท าในแต่ละรุ่น ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้
       ความสามารถ คุณภาพและความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ         

        และการท างานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 
 
2.2.2  การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ ใช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจใน

 คุณภาพและความรับผิดชอบของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานใน
 สถานประกอบการนั้น 

 
2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ 

 ความสามารถ และคุณสมบัติด้านอ่ืนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้าไป
 ศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น 

 
   3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 ข้อ 20 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การพัฒนาคณาจารย์ 
 1.1  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ 

  รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
  ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

    1.1.2 จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่  แนะน าการเรียนการสอน เทคนิค
  การสอนและวิธีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 

 
   1.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
   1.2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
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1.2.1.1  ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอนและการ
  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตสื่อการสอน 
1.2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยเพื่อ 

  พัฒนาการเรียนการสอน 
       1.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 1.2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
   1.2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการท าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ 

 1.2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   1.2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้า
   ร่วมสัมมนา อบรม ดูงานและประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
   ต่างประเทศ  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

1.1 บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1.2  ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าประมวลรายวิชา (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 
1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 45 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.4  จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
1.5  ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.6  ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ.ก าหนด  

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ  

1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยน าข้อมูล
ป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรายงานให้กับคณะรับทราบ 
3. นักศึกษา  
 หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 6 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร และให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ  โดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
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       หลักสูตรวชิาก าหนดผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน 
เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
         หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
 3.3.1 การก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษา โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและในกรณีท่ีนักศึกษา 
ในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 3.3.3 การนัดให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส นักศึกษา 
สามารถขอพบอาจารย์แต่ละท่านไดส้ัปดาห์ละ 5 ชั่วโมงตามตารางทีต่ิดประกาศไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดย 
ไม่เข้าชั้นเรียนสามารถติดต่อขอค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online  
 3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตร
ก าหนด หรือเขียนค าร้องที่งานบริการการศึกษาเพ่ือให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
4. อาจารย์ 
   4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 
         4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับ จัดสรร 

4.1.2 เสนอข้อก าหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติให้คณะกรรมประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป 
 4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.2.1 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพ่ือวางแผนด้านอัตราก าลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ 
4.2.2 จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การ
วัดผล ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของ
หลักสูตร 
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4.2.4 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อีกท้ังเพ่ือให้สอด
รับกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. 2558 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้  

5.1.1 การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
5.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
5.1.3 การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผล

มาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายงานวิชา
ให้ทันสมัย 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีเกณฑ์การก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน  ตลอดจนผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 
 5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนว
ทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และมีกลไกคือ 
คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
 หลักสูตรได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  มีการจัดการท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ  มคอ.5 
ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ต าราเรียน อิเล็กทรอนิกส์  e-books, e-learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ 
ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนในห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ Wifi 
เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืนๆ  
 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังส ารวจ
ความต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา  จากนั้น
น าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators)   
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา 
     

4. จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่

เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 

1 จัดท าหลังสอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดท าหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 

2) และภาคฤดูร้อนจัดท าหลังสอบภาคฤดูร้อน 

     

5. จัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน       

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

—     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอน หรือด้านท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
— — —   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
— — — —  

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จ านวนตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยนักศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและผลการ
เรียนของนักศึกษา ส าหรับกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/
ข้อเสนอแนะให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
 - ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
 - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
 - นักศึกษาปีสุดท้าย 

- บัณฑิตใหม่ 
 - ผู้ว่าจ้าง 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจั ดการเรียนการสอนมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 - รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/
 หรือ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ( มคอ.7) 
 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
 - เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 1 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป คณะมนุษยศาสตร์ 

 

          ความรับผิดชอบหลกั                                  ความรับผดิชอบรอง                        *  เวน้วา่ง หมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง  

รายวชิา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกติ) 

AGR 1003 3                     
BIO 1001 3                     
CMS 1003 3                      
PHY 1001 3                      
SCI 1003 3                      
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต) 
INT 1005 3                     
MTH 1003 3                     

**STA 1003 3                     
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (หน่วยกติ) 
ART 1003   2                     
MSA 1003   2                     
LIS 1001   2                     

**HIS 1001 3                     
**HIS 1002   3                     
**HIS 1201   3                     
PHI 1000 3                     
PHI 1001 3                     
PHI 1003 3                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (หน่วยกิต) 
**LAW 1004 3                     
POL 1100 3                     

**ECO 1003 3                     
**PSY 1001 3                     
**RAM 1000 3                     
**SOC 1003 3                     
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต) 

**GER  1011 (GER 1001) 3                     
**GER  1012 (GER 1002) 3                     
**GER  2011 (GER 2001) 3                     
**GER  2012 (GER 2002) 3                     
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รายวชิา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่วยกิต) 
THA 1001 3                     
THA 1002 3                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

     ความรับผิดชอบหลัก                                  ความรบัผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไมเ่กี่ยวข้อง  

 
 

  

 
 
 
 

                รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ผลการเรียนรู ้
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

**GER 3011 (GER 3001) 3   ○    ○    ○   ○     ○  
**GER 3012 (GER 3002) 3   ○    ○    ○   ○     ○  

**GER 4011 (GER 4001) 3   ○    ○    ○   ○     ○  
**GER 4012 (GER 4002) 3   ○    ○    ○   ○     ○  
*GER 1101 3   ○   ○ ○  ○     ○     ○  
**GER 2101 3   ○   ○ ○     ○ ○     ○   
**GER 2102 3   ○    ○ ○ ○     ○     ○  
GER 2103 3   ○    ○ ○    ○ ○       ○ 
**GER 3101 3   ○    ○     ○    ○   ○  
**GER 3102 3   ○    ○     ○    ○   ○ ○ 
**GER 3103 3   ○    ○  ○   ○  ○      ○ 
**GER 4101 3  ○      ○   ○       ○   
**GER 4102 3    ○  ○    ○ ○ ○ ○     ○  ○ 
*GER 4103 3    ○  ○    ○      ○    ○ 
*GER 4104 3 ○  ○    ○ ○  ○  ○ ○   ○ ○ ○  ○ 
**GER 3201 3   ○    ○    ○     ○   ○  
**GER 3202 3   ○    ○    ○     ○   ○  
**GER 4203 3 ○   ○  ○        ○    ○   
**GER 4204 3    ○  ○ ○    ○     ○  ○   
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
GER 2301 3  ○     ○    ○     ○   ○  

**GER 3302 3  ○     ○    ○     ○   ○  
**GER 3303 3  ○     ○    ○     ○   ○ ○ 
**GER 3304 3  ○     ○    ○     ○   ○ ○ 
**GER 4301 3   ○    ○ ○    ○ ○      ○  
**GER 4302 3   ○    ○ ○    ○ ○      ○  
**GER 4303 3   ○    ○ ○ ○      ○    ○ ○ 
**GER 4304 3  ○  ○   ○    ○   ○    ○   
**GER 2401 3   ○     ○ ○    ○     ○   
**GER 2402 3  ○     ○ ○ ○      ○   ○   
**GER 2403 3   ○  ○    ○    ○      ○  
**GER 3401 3   ○     ○ ○    ○      ○  
**GER 3402 3  ○     ○ ○ ○  ○   ○ ○   ○   
**GER 3403 3   ○  ○    ○      ○    ○  
**GER 4401 3   ○  ○    ○    ○      ○  
*GER 4406 3   ○  ○    ○      ○    ○  
**GER 4407 (GER 4405) 3   ○    ○  ○    ○   ○   ○  
*GER 4408 3   ○     ○ ○    ○    ○    
GER 2501 3   ○     ○ ○    ○      ○  

GER 2502 3    ○    ○  ○       ○   ○  

5 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

**GER 3503 3   ○     ○  ○   ○      ○ ○ 
*GER 3504 3   ○  ○  ○     ○  ○      ○ 
*GER 3505 3   ○    ○   ○   ○       ○ 
**GER 4503 3   ○   ○ ○ ○ ○       ○   ○  
**GER 4504 3   ○  ○  ○    ○ ○   ○ ○   ○  
**GER 4505 3   ○  ○    ○       ○   ○  
GER 4506 3   ○     ○    ○ ○      ○  
*GER 4508 3   ○     ○    ○    ○   ○  
**GER 2601 3   ○   ○   ○    ○     ○   
GER 2602 3   ○  ○ ○      ○ ○      ○  
*GER 3602 3   ○  ○ ○   ○    ○     ○   
**GER 4604 3   ○   ○  ○   ○     ○  ○   
*GER 4606 3   ○  ○ ○    ○   ○     ○   
*WES 1001 3  ○      ○  ○      ○ ○    

84 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวประภาวดี กุศลรอด 
 

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ  สถานศึกษาและประเทศ 
Ph. D.     2546    Universität Kassel, Germany 
M.A.     2542   Universität Kassel, Germany 
M.A.     2540    Middlebury College, Vermont, USA  
       และ JohannesGutenberg-Universität 

Mainz, Germany 
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)  2526   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   (ปี พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
บทความวิชาการ 

1. Kusolrod, P. (2013): „W-Fragen” In:  TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache, Literatur und 
Kultur 2013. Bangkok: M.T. print. S.13-18. 

2. Kusolrod, P. (2014):  Das Weinmuseum in Speyer. In: Die Brücke: Zeitschrift für Germanistik 
in Südostasien. No 7/März 2014. Bangkok: Ramkhamhaeng University printing. (23 Seiten)  

3. Kusolrod, P. (2015):  Hectors Reise. In: Götze / Akkramas / Pommerin Gotze / Traore (Hrsg.): 
Motivieren und Motivation im Deutdchen als Fremdsprache. Band 25. Frankfurt am Main: 
Peter Lang. S. 161-172. 

4. Kusolrod, P. (2017):  Witze im Deutschunterricht in Thailand. In: Pakini Akkramas / 
Hermann Funk / Salifou Traoré (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache im Spannungsfeld 
zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Band 30. Frankfurt am Main: Peter lang. S. 
157-166. 
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ผลงานวิจัย 

1. Kusolrod, P. (2013): Gesundheitssprichwörter: Formanalyse und Konsequenzen für den 
Deutschunterricht. In: Deutsch als Fremdsprache an Hochschulen in ASEAN. 1. 
Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in Süsostasien. Veranstaltet 
von den deutschen Abteilungen der Ramkhamhaeng Universität und der Universität 
Hanoi. 30. November- 2. Dezember 2012 in Bangkok. Bangkok: Ramkhamhaeng 
University printing. S. 120-126. 

2. Kusolrod, P. (2015): Von Aesops Fabeln zum Tierwitz. Analyse und didaktisch-
methodische Umsetzung im Deutschunterricht in ThailandGesundheitssprichwörter: 
Formanalyse. Konsequenzen für den Deutschunterricht. In: Ramkhamhaeng University 
Journal: Humanities Edition. 2015. Bangkok: Ramkhamhaeng University printing. S. 1-25. 

 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)            หน่วยกิต 
GER 1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1      3 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2      3  
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3      3 
GER 2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4      3 
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1     3 
GER 2102 การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1    3 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1      3 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2      3        
GER 3102 การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 2           3 
GER 3101 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 2     3 
GER 3501 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับภมูิศาสตร์ของเยอรมนี   3 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1             3 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2             3 
GER 4507 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน  3 
  ในโลกปัจจบุัน         
             
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจบุัน   9 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวจินดา ศรีรัตนสมบุญ 
 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ     ปี พ.ศ. ที่จบ  สถานศึกษาและประเทศ 
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)    2554   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
        ประเทศไทย 
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน)      2530   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
        ประเทศไทย 
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)      2526   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
        ประเทศไทย 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   (ปี พ.ศ. 2556 – 2560) 
บทความวิชาการ 
จินดา ศรีรัตนสมบุญ. (2559). วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน อิลเซอหนีออกจากบ้าน: แนวรบแห่งวาทกรรมว่า
ด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูก. วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 35(2), 1-20. 
ภาระงานสอน   
ระดับปรญิญาตรี (9 ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
               หน่วยกิต  
GER 1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1      3  
GER 1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2      3   
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3      3  
GER 2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4      3 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1      3 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2      3 
GER 3201 การแปลเยอรมัน – ไทย 1      3 
GER 3202 การแปลเยอรมัน – ไทย 2      3 
GER 2102 การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1    3 
GER 4303 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจความงามและสุขภาพ    3 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจบุัน   9 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวลาวินี  ปุรณะสกุล 
 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ     ปี พ.ศ.ที่จบ สถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม.      2559  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
(ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)   2551  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   (ปี พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
บทความวิชาการ 

1. ลาวินี  ปุรณะสกุล. (2559). Die Untersuchung zum mysteriösen Tod von König Ludwig II.:  
วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 35(2), 221-238. 

2. ลาวินี  ปุ รณะสกุ ล .  ( 2559 ) .  Untersuchung zur Lesefertigkeit in Lehrwerken für den DaF-
Unterricht an den Oberschulen in Thailand: วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา, 5(1), 70-
84. 

 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)      หน่วยกิต 
GER 1002  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2      3 
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3      3 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจบุัน   9 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

Mr. Reiner Meißner 
 

ต าแหน่ง  อาจารย ์
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  สถานศึกษาและประเทศ 
Staatexamen   2541   MLU Halle-Wuettenberg, Germany 
(Deutsch)  
Staatexamen   2541   MLU Halle-Wuettenberg, Germany 
(Geschichte) 
Staatexamen   2541   MLU Halle-Wuettenberg, Germany 
(DaF) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   (ปี พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
บทความวิชาการ 

1. Meißner, R. (2013). Deutschlernen in der Tschechischen Republik: Ein Erfahrungsbericht. 
In: Pakini Akkramas u.a. (Hg.) Deutsch als Fremdsprache an Universitäten in Südostasien. 
Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, S. 71-75. 

2. Meißner, R. (2014). Projektarbeit im Masterkurs Deutsch als Fremdsprache an der 
Ramkhamhaeng-Universität Bangkok. In: Universität Hanoi (Hg.) Vermittlung der 
deutschen Sprache im universitären Bereich in südostasiatischen Ländern. Hanoi: 
Truong Dai Hoc, S. 119-126. 

3. Meißner, R. (2015). Motivation der Lernenden als Glücksfall im System? In: Lutz Goetze 
u.a. (Hg.) Motivieren und Motivation im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt am Main: 
Peter Lang, S. 107-113. 

4. Meißner, R. (2017). Phonetikunterricht an der Ramkhamhaeng-Universität. In: Pakini 
Akkramas / Hermann Funk / Salifou Traoré (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache im 
Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Band 30. Frankfurt am 
Main: Peter lang. S. 105-114. 
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) หน่วยกิต 
GER 2602  German Phonetics      3 
GER 2103  Writing German 1      3 
GER 2401  Introduction to German Literature    3 
GER 3103  Writing German 2      3 
GER 3501  Readings in German Geography     3 
GER 3502  Readings in German Economics and Society   3 
GER 3503  Readings in the History and Politics of the    3 

German-Speaking Countries 
GER 4001  Advanced German 1      3 
GER 4002  Advanced German 2      3 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจบุัน   9 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

Ms. Le Thi Viet Ha 
 

ต าแหน่ง  อาจารย ์
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒ ิ     ปี พ.ศ.ที่จบ   สถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม.      2550    มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
(ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ)     ประเทศไทย 
BA im DaF    2546     Hanoi University  
(German as a foreign language)       Vietnam 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   (ปี พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
บทความวิชาการ 

1. Ha, Le Thi Viet (2017): Zur Förderung der Sprechfertigkeit der thailändischen 
Deutschstudierenden im DaFßUnterricht an der ramkhamhaeng Universität. In: Pakini 
Akkramas / Hermann Funk / Salifou Traoré (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache im 
Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Band 30. Frankfurt am Main: 
Peter lang. S. 93-104. 

 
 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)           หน่วยกิต 
GER 1001  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1      3 
GER 1002  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2      3 
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3      3 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง      3  
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1      3 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2      3 
GER 2101 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1     3 
GER 2102  การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1    3 
GER 2502  บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชวีิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน  3 
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GER 2602  สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน      3 
GER 4507 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ   3 
  ที่ใช้ภาษาเยอรมันในโลกปจัจุบนั  
      
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจบุัน   9 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  9 ชั่วโมง/สัปดาห ์



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 3 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 



 



 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 4 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

75 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
การเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  พ.ศ. 2555 กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 

(1) วิชำศึกษำทั่วไป 42 หน่วยกิต 
(2) วิชำเอก 63 หน่วยกิต 
(3) วิชำโท 24 หน่วยกิต 
(4)   วิชำเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

 จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 

(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 40 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชำเฉพำะ 90 หน่วยกิต 

วิชำเอก 72 หน่วยกติ 
-วิชำเอกบังคับ  30 หนว่ยกิต 
-วิชำเอกเลือก  42 หนว่ยกิต 
วิชำโท 18 หน่วยกิต 

      (3)  หมวดวิชำเลือกเสรี 9 หน่วยกติ 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต  
1. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนวิชำในข้อ 1.1 หรือ 1.2  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ 

1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต           
INT 1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                  

 
 
หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

1. กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนวิชำในข้อ1.1 หรือ1.2 จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ 
   1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต        
INT 1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                

 
 

หน่วยกิต
3(3-0-6)   

MTH 1003    คณิตศำสตรเ์บื้องตน้                        3(3-0-6)                                                           MTH 1003   คณิตศำสตรเ์บื้องตน้                        3(3-0-6)                                                                     
STA 1003    สถิติเบื้องต้น                                 3(3-0-6)                                                                    **STA 1003  สถิติเบื้องต้น                                 3(3-0-6)                                                                    
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด INT, MTH, STA ที่
นับเป็นวิชำพื้นฐำนได ้

 หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด INT, MTH, STA ที่
นับเป็นวิชำพื้นฐำนได ้

 

    1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต     หน่วยกิต   1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต        หน่วยกิต 
AGR 1003    กำรเกษตรเบื้องต้น                        3(3-0-9)                                                                                                                             AGR 1003    กำรเกษตรเบื้องต้น                          3(3-0-6)                                                                                                                             

  BIO 1001     ชีววิทยำเบื้องต้น                           3(3-0-9)                                                                                             BIO 1001     ชีววิทยำเบื้องต้น                             3(3-0-6)                                                                                             
CMS 1003   เคมีเบื้องต้น                                 3(3-0-9)                                                                                     CMS 1003    เคมีเบื้องต้น                                  3(3-0-6)                                                                                     
GLY 1003    ควำมรู้พื้นฐำนทำงธรณีวิทยำ             3(3-0-6)                                                                                                                 - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ -  
MET 1003   อุตุนิยมวิทยำเบื้องตน้                      3(3-0-6)                                                                                  - ยกเลิกกำรสอนในหลักสตูรปรับปรุงนี ้-  
PHY 1001    ฟิสิกส์เบื้องต้น                              3(3-0-6)                                                                                     PHY 1001   ฟิสิกส์เบื้องต้น                                3(3-0-6)                                                                                     
SCI 1003     วิทยำศำสตร์พื้นฐำน                       3(3-0-6)                                                                                                 SCI 1003    วิทยำศำสตร์พื้นฐำน                         3(3-0-6)                                                                                                 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด  AGR, BIO, CMS, 
GLY, MET, PHY  ที่นับเป็นวิชำพื้นฐำนได้ 

 หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด  AGR, BIO, CMS, 
PHY ที่นับเป็นวิชำพื้นฐำนได้ 

 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต                หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต                 หน่วยกิต 
ART 1003   ศิลปวิจักษณ์                        2(2-0-4)                                                ART 1003   ศิลปวิจักษณ์                  2(2-0-4) 
MSA 1003  ดนตรีวิจักษณ์       MSA 1003  ดนตรีวิจักษณ์                       

 
 
 
 
 

เลือกเรียน 1 วิชำ                                                      เลือกเรียน 1 วิชำ                                                      
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หลักสูตร พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
HIS 1001   อำรยธรรมตะวันตก           3(3-0-6)                                               **HIS 1001    อำรยธรรมตะวันตก           
HIS 1002   อำรยธรรมตะวันออก            **HIS 1002    อำรยธรรมตะวันออก           3(3-0-6)                                               
 
HIS 1201   พื้นฐำนวัฒนธรรมไทย                          

 
  3(3-0-6)                                                                  

  **HIS 1201   พื้นฐำนวัฒนธรรมไทย      
                           

 

LIS 1001   สำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำ    2(2-0-4)                                                                    LIS 1001    สำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำ    2(2-0-4)                                                                        
PHI 1003    ปรัชญำเบื้องต้น                                

- 
- 

3(3-0-6) PHI 1000    หลักกำรด ำรงชีวิตในสังคม     
PHI 1001    วัฒนธรรมและศำสนำ            
PHI 1003    ปรัชญำเบื้องต้น                                              

 
3(3-0-6) 

GAS…        พลศึกษำ                                         
/HED...                                                          

2(2-4-4) 
2(2-0-4)                                                   

- 
- 

 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต                 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต                  หน่วยกิต 
 
SOC 1003    สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำเบื้องต้น   

 
3(3-0-6)                                                                   

**RAM 1000  ควำมรู้คู่คณุธรรม 
**SOC 1003  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำเบื้องต้น    

3(3-0-9) 
3(3-0-6)                                                                   

LAW 1004   ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมำยทั่วไป    **LAW 1004   ควำมรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับกฎหมำยทั่วไป       
POL 1100   รัฐศำสตร์ทั่วไป                                                 3(3-0-6) POL 1100    รัฐศำสตร์ทั่วไป                                  3(3-0-6) 
ECO 1003   เศรษฐศำสตร์ทั่วไป                             **ECO 1003   เศรษฐศำสตร์ทั่วไป                              
PSY 1001   จิตวิทยำทั่วไป                                                         **PSY 1001   จิตวิทยำทั่วไป                                                         
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต หน่วยกิต 4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต หน่วยกิต 
ก ำหนดให้เรยีนวิชำภำษำเยอรมัน 4 กระบวนวิชำ  
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้     
GER 1001      ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 1 
 
GER 1002      ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 
 
GER 2001      ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 3 
 
GER 2002      ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 4 
 

 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 

ก ำหนดให้เรยีนวิชำภำษำเยอรมัน 4 กระบวนวิชำ  
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้     
**GER 1011    ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 1  
(GER 1001) 
**GER 1012    ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 2  
(GER 1002) 
**GER 2011    ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 3  
(GER 2001) 
**GER 2012    ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 4  
(GER 2002)  

 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 

5. กลุม่วิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                    หน่วยกิต 5. กลุม่วิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต       หน่วยกิต 
THA 1001  ลักษณะและกำรใช้ภำษำไทย    3(3-0-6) THA 1001  ลักษณะและกำรใช้ภำษำไทย 3(3-0-6) 
THA 1002  ควำมรู้ทั่วไปทำงวรรณคดไีทย                            3(3-0-6) THA 1002  ควำมรู้ทั่วไปทำงวรรณคดไีทย                         3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกเรียน  1 วิชำ  

เลือก
เรียน1  
วิชำ                                                      

เลือกเรียน  
1  วิชำ                                                      

เลือก 
เรียน1 วิชำ                                                      

เลือก
เรียน1  
วิชำ
      

     1  

                                                          
ชำ                                                      

เลอืกเรียน 
1  วิชำ                                                     

เลือกเรียน 1 วิชำ                                                      
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดวิชาเอก  63 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก  72 หน่วยกิต 

ก ำหนดจ ำนวนหน่วยกติรวม 63  หน่วยกิต แบ่งเป็น ก ำหนดจ ำนวนหน่วยกติรวม 90  หน่วยกิต แบ่งเป็น 
1. วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต                           หน่วยกิต 1. วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต                           หน่วยกิต 
GER 2101  กำรฟังและกำรพูดภำษำเยอรมัน 1 3(2-2-5) **GER 2101  กำรฟังและกำรพูดภำษำเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
GER 2102  กำรอ่ำนภำษำเยอรมันเพื่อควำมเข้ำใจ 1 3(2-2-5) **GER 2102  กำรอ่ำนภำษำเยอรมันเพื่อควำมเข้ำใจ 1 3(2-2-5) 
GER 2103  กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1 3(2-2-5) **GER 2103  กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
GER 2401  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) **GER 2401 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) 

GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) GER 2501  ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 2601 ภำษำศำสตรภ์ำษำเยอรมันเบื้องตน้ 3(2-2-5) **GER 2601 ภำษำศำสตรภ์ำษำเยอรมันเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
GER 2602 สัทศำสตร์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6)      - ย้ำยไปเป็นวิชำเอกเลือก - 
GER 3001 
 
GER 3002 

 
- 

ภำษำเยอรมันระดับกลำง 1 
 
ภำษำเยอรมันระดับกลำง 2 

 
- 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
- 

**GER 3011 
(GER 3001) 
**GER 3012 
(GER 3002) 
*GER 3505 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 5 
 
ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 6 
 
เยอรมนี ออสเตรยีและ
สวิตเซอร์แลนด์ ในโลกปัจจุบัน 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

GER 4001 ภำษำเยอรมันระดับสูง 1 3(2-2-5) **GER 4011 
(GER 4001)  

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 7 3(2-2-5) 

GER 4002 ภำษำเยอรมันระดับสูง 2 3(2-2-5) **GER 4012 
(GER 4002) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 8 3(2-2-5) 

2. วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต                            2. วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต                           
 
 

นักศึกษำวิชำเอกภำษำเยอรมันสำมำรถเลือกเรียนกระบวนวิชำต่ำง ๆ 
จำกหมวดวิชำทั้ง 6 หมวดของหลักสูตร โดยจะเลือกจำกหมวดเดียวกัน
หรือหลำยหมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต ทั้งนี้ จะต้องเป็น
กระบวนวิชำ รหัส 300 ข้ึนไปไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

นักศึกษำวิชำเอกภำษำเยอรมันเลอืกเรียนกระบวนวิชำต่ำงๆ จำกหมวด
วิชำทั้ง 6 หมวดของหลักสูตร โดยเลือกจำกหมวดเดยีวกันหรือหลำย
หมวดรวมกันก็ได้ ไม่น้อยกว่ำ 42 หน่วยกิต ท้ังนี้จะต้องเป็นกระบวน
วิชำรหัส 3000 ข้ึนไปไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 

หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน หน่วยกิต 
ในหมวดนี้ไมม่ีกระบวนวิชำเอกเลอืก ในหมวดนี้ไมม่ีกระบวนวิชำเอกเลอืก 

หมวดวิชาทักษะภาษาเยอรมันทัว่ไป หน่วยกิต หมวดวิชาทักษะภาษาเยอรมันทัว่ไป หน่วยกิต 
- - - *GER 1101 กำรออกเสียงภำษำเยอรมัน 3(2-2-5) 

GER 3101 กำรฟังและกำรพูดภำษำเยอรมัน 2 3(2-2-5) **GER 3101 กำรฟังและกำรพูดภำษำเยอรมัน 2 3(2-2-5) 
GER 3102 กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 

เพื่อควำมเข้ำใจ 2 
3(2-2-5) **GER 3102 กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 

เพื่อควำมเข้ำใจ 2 
3(2-2-5) 

GER 3103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 2 3(2-2-5) **GER 3103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 2 3(2-2-5) 
GER 4101 กำรเขยีนภำษำเยอรมันเชิงสรำ้งสรรค ์ 3(2-2-5) **GER 4101 กำรเขียนภำษำเยอรมันเชิงสรำ้งสรรค ์ 3(2-2-5) 
GER 4102 กำรเขียนภำษำเยอรมันระดับสูง 3(2-2-5) **GER 4102 กำรเขียนภำษำเยอรมันเชิงวิชำกำร 3(2-2-5) 

- - - *GER 4103 กำรอ่ำนภำษำเยอรมันอย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

3(2-2-5) 

- - - *GER 4104 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรน ำเสนองำน 3(2-2-5) 

เลือกเรียน
1 วิชำ                                                      
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดวิชาภาษาเยอรมันการแปล หน่วยกิต หมวดวิชาภาษาเยอรมันการแปล หน่วยกิต 

GER 3201 กำรแปลเยอรมัน – ไทย 1 3(2-2-5) **GER 3201   กำรแปลเยอรมัน-ไทย 1 3(2-2-5) 
GER 3202 กำรแปลเยอรมัน – ไทย 2 3(2-2-5) **GER 3202   กำรแปลเยอรมัน-ไทย2 3(2-2-5) 
GER 4203 กำรแปลวรรณกรรมเดก็และเยำวชน  

เยอรมัน – ไทย 
3(2-2-5) **GER 4203   กำรแปลวรรณกรรมเด็กและเยำวชน 

                   เยอรมัน-ไทย 
3(2-2-5) 

GER 4204 กำรแปลวรรณกรรมเยอรมัน – ไทย 3(2-2-5) **GER 4204   กำรแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 3(2-2-5) 
GER 4205 กำรแปลเพื่ออำชีพเยอรมัน – ไทย 3(2-2-5) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงน้ี - 
หมวดวิชาภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน หน่วยกิต หมวดวิชาภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน หน่วยกิต 
GER 2301 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำรท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) GER 2301 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำรท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 
GER 3302 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำรท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) **GER 3302 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำรท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 
GER 3303   ภำษำเยอรมันส ำหรับมคัคุเทศก์ 1 3(2-2-5) **GER 3303 ภำษำเยอรมันส ำหรับมคัคุเทศก์ 1  3(2-2-5) 
GER 3304   ภำษำเยอรมันส ำหรับมคัคุเทศก์ 2 3(2-2-5) **GER 3304 ภำษำเยอรมันส ำหรับมคัคุเทศก์ 2 3(2-2-5) 
GER 3305 
 
GER 4301 

ภำษำเยอรมันด้ำนนติิศำสตร์และ
รัฐศำสตร์  
ภำษำเยอรมันเพื่อส ำนักงำน 
และธุรกิจ 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

- ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 
 

3(2-2-5) 
 
**GER 4301    ภำษำเยอรมันเพือ่ส ำนักงำน 
                   และธุรกิจ 1 

GER 4302 ภำษำเยอรมันเพื่อส ำนักงำน 
และธุรกิจ 2 

3(2-2-5) **GER 4302    ภำษำเยอรมันเพือ่ส ำนักงำน 
                   และธุรกิจ 2 

3(2-2-5) 

GER 4303 ภำษำเยอรมันเพื่อธุรกิจควำมงำมและ
สุขภำพ 

3(2-2-5) **GER 4303 ภำษำเยอรมันเพื่อธุรกิจควำมงำมและ
สุขภำพ  

3(2-2-5) 

GER 4304 ภำษำเยอรมันในด้ำนวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลยี  

3(2-2-5) GER 4304 ภำษำเยอรมันในด้ำนวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลยี  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาวรรณคดีเยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาวรรณคดีเยอรมัน หน่วยกิต 
GER 2402 ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็กและเยำวชน

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) **GER 2402 ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็กและเยำวชน

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) 

GER 2403  วรรณกรรมพ้ืนบ้ำนภำษำเยอรมัน       3(3-0-6) **GER 2403 วรรณกรรมพ้ืนบ้ำนภำษำเยอรมัน      3(3-0-6) 

GER 3401 บันเทิงคดีภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) **GER 3401 บันเทิงคดีภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 3402 กำรอ่ำนวรรณกรรมเด็กและเยำวชน

ภำษำเยอรมัน  
3(3-0-6) **GER 3402 กำรอ่ำนวรรณกรรมเด็กและเยำวชน

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) 

GER 3403  ร้อยกรองภำษำเยอรมัน  3(3-0-6) **GER 3403 ร้อยกรองภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 3487 กำรอ่ำนวรรณกรรมเด็กและเยำวชน

ภำษำเยอรมัน 2 
3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

GER 4401  ร้อยแก้วภำษำเยอรมันขนำดสั้น 3(3-0-6) **GER 4401 ร้อยแก้วภำษำเยอรมันขนำดสั้น 3(3-0-6) 
GER 4402 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน 1 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 
GER 4403 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน 2 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 
GER 4404 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมันตั้งแต่ 

 ค.ศ.1945 
3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

- - - *GER 4406 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4405 เปรียบเทยีบวรรณคดีไทย - เยอรมัน      3(3-0-6) **GER 4407 

(GER 4405) 
เปรียบเทยีบวรรณกรรมไทย-เยอรมัน 3(3-0-6) 

- - - *GER 4408 เรื่องสั้นเยอรมันยุคหลังสงครำม 3(3-0-6) 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน หน่วยกิต 
 
GER 2502      บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับชีวิต 
                   ควำมเป็นอยู่ของชำวเยอรมัน 

3(3-0-6) 
 
GER 2502      บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับชีวิต 
                   ควำมเป็นอยู่ของชำวเยอรมัน  

3(3-0-6) 

GER 3501 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ภูมิศำสตร์ของเยอรมน ี

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

GER 3502 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมของเยอรมน ี

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

GER 3503 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์และกำรเมืองของกลุ่ม
ประเทศท่ีใช้ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 3503 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์และกำรเมืองของกลุ่ม
ประเทศท่ีใช้ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

- - - *GER 3504 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ภูมิศำสตร์ของกลุม่ประเทศท่ีใช้
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER 4503 
 
GER 4504 
 
GER 4505 

บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับควำมรู้
ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนของเยอรมนี 
บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ 
ปรัชญำเยอรมัน 
บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ 
ศิลปะเยอรมัน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
  
       3(3-0-6) 
     
      3(3-0-6) 
 
  

**GER 4503 
 
**GER 4504 
 
**GER 4505 

GER 4506 

 

บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับควำมรู้
ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนของเยอรมนี 
บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ 
ปรัชญำเยอรมัน 
บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ 
ศิลปะเยอรมัน 
บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับสถำนท่ี
ส ำคัญในกลุ่มประเทศท่ีใช้
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 
GER 4506     บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับสถำนท่ี          

ส ำคัญในกลุ่มประเทศท่ีใช้
ภำษำเยอรมัน 

GER 4507 
 
 
        -        

บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับกลุม่
ประเทศท่ีใช้ภำษำเยอรมันในโลก
ปัจจุบัน 
                     - 

3(3-0-6) 
 
 
- 

      - 

 
*GER 4508 

 ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ 
 
 
ภำพยนตร์และบทเพลงในกลุ่มประเทศ
ทีใ่ช้ภำษำเยอรมัน 

- 
 
 

3(3-0-6) 

- - - 
 

*WES 1001 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดวิชาภาษาศาสตร์เยอรมัน      หน่วยกิต หมวดวิชาภาษาศาสตร์เยอรมัน     หน่วยกิต 

- - - GER 2602 สัทศำสตร์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 3601 ระบบหน่วยค ำและค ำภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

- - - *GER 3602 วิทยำหน่วยค ำและวำกยสมัพันธ์ใน               
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER  4601 อรรถศำสตรภ์ำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

GER 4602  วำกยสัมพันธ์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

GER  4603  วัจนปฏิบัติศำสตร์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

GER 4604  ภำษำศำสตรส์ังคมภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) **GER 4604 ภำษำศำสตรส์ังคมภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 

GER 4605 ปัญหำในกำรเรียนภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้ - 

- - - *GER 4606 อรรถศำสตร์และวัจนปฎิบัติศำสตร์
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 
 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาโท    24   หน่วยกิต 
 

วิชาโท 18 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนวิชำโทสำขำใดสำขำหนึ่งในคณะมนุษยศำสตร์ที่ไม่ซ้ ำกับ
วิชำเอกหรือจะเลือกเรียนวิชำโทในคณะอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหงก็ได้ ตำมกฎเกณฑ์ ดังนี้ 
 
1. ส ำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
   ของสำขำวิชำนั้น ๆ 
2. ส ำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ 
    วิชำโทของคณะนั้นๆและกรณทีี่กฎเกณฑ์วิชำโทในคณะดังกล่ำว  
    มีจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24  หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษำ 
   ที่จะเลือกเรียนวิชำใดกไ็ด้ในสำขำวิชำโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 
3. ส ำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชำโทเพื่อนักศึกษำต่ำงคณะให้ถือ 
    กฎเกณฑ์วิชำโทของคณะมนุษยศำสตร์ เป็นหลัก 
4. กระบวนวิชำที่เลือกเรยีนเป็นวชิำโทจะต้องไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำ 
    ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเอกและวิชำเลือกเสรี 

ส ำหรับนักศึกษำวิชำเอกภำษำเยอรมันท่ีต้องกำรเรียนวิชำในหลักสูตรอื่น
เป็นวิชำโท  ให้เลือกเรียนวิชำโทสำขำใดสำขำหนึ่งในคณะมนุษยศำสตร์
ที่ไม่ซ้ ำกับวิชำเอก หรือจะเลือกเรยีนวิชำโทในคณะอื่นๆ ของ
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหงก็ได้  ตำมกฎเกณฑ์ดังนี ้
1. ส ำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของสำขำวิชำนั้นๆ 
2. ส ำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์
วิชำโทของคณะนั้นๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชำโทในคณะดังกล่ำวมี
จ ำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษำที่จะเลือก
เรียนวิชำใดก็ได้ในสำขำวิชำโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 
3. ส ำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชำโทเพื่อนักศึกษำต่ำงคณะ ให้
ถือกฎเกณฑ์วิชำโทของคณะมนุษยศำสตร์เป็นหลัก 
4. กระบวนวิชำที่เลือกเรียนเป็นวิชำโทจะต้องไม่ซ้ ำกับกระบวน
วิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเอก และวิชำเลือกเสรี 
รำยละเอียดอื่นๆ ในกำรเรียนวิชำโทใดๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
สำขำวิชำทีเ่กี่ยวข้องนั้น 
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หมวดวิชาเลือกเสรี  15 หน่วยกิต 
 
ให้นักศึกษำเลือกเรียนข้อใดข้อหนึ่งเท่ำนั้น ดังนี้ 
   1. นักศึกษำจะเลือกเรียนกระบวนวิชำใดๆ ก็ได้ที่ เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่ไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำที่เรียนเป็นวิชำศึกษำ
ทั่วไป วิชำเอก และวิชำโท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต หำกเรียน
วิชำคู่ซ้ ำ  คณะมนุษยศำสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชำเดียว 
     
2. นักศึกษำสำมำรถเลือกกระบวนวิชำ RAM 3000 (RU300)  สหกิจ
ศึกษำ (Cooperation  Education) จ ำนวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชำ
เลือกเสรีได้ และนักศึกษำต้องเรียนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ที่ไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำที่เรียนเป็นวิชำศึกษำ
ทั่วไป วิชำเอก และวิชำโท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 9  หน่วยกิต 
 
 
1. นั กศึกษำจะเลือกเรียนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ ได้ที่ เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่ไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำที่เรียนเป็นวิชำศึกษำ
ทั่ ว ไป  วิ ช ำ เอก  และวิช ำ โท  จ ำน วน ไม่ น้ อยกว่ ำ  9  ห น่ วยกิ ต              
หำกเรียนกระบวนวิชำคู่ซ้ ำ คณะมนุษยศำสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียง
กระบวนวิชำเดียว 
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วิชาโทภาษาเยอรมัน    24   หน่วยกิต 
ส ำหรับนักศึกษำหลักสตูรอ่ืนที่ตอ้งกำรเรียนภำษำแยอรมันเป็น
วิชำโท 

วิชาโทภาษาเยอรมัน      18 หน่วยกิต  
ส ำหรับนักศึกษำหลักสตูรอ่ืนที่ตอ้งกำรเรียนภำษำแยอรมันเป็น
วิชำโท 

หลักสูตร 
จ ำนวนหน่วยกิตรวม   24  หน่วยกิต 
       12.2  โครงสร้ำงของหลักสูตร 
     วิชำโทบังคบั   12  หน่วยกิต 
     วิชำโทเลือก   12  หน่วยกิต 
แผน ก. นักศึกษำที่ไมไ่ด้เลือกเรียนภำษำเยอรมันเป็นวชิำศึกษำ
ทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชำ  ต่อไปนี ้
GER 1001   ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 1                   3(2-2-5) 
GER 1002   ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2                   3(2-2-5) 
GER 2001   ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 3                   3(2-2-5) 
GER 2002   ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 4                   3(2-2-5) 
 
แผน ข. นักศึกษำทีไ่ด้เลือกเรียนภำษำเยอรมันเป็นวิชำศึกษำ
ทั่วไปแล้ว 4 กระบวนวิชำ ให้เลือกเรียน4 กระบวนวิชำ  ต่อไปนี้ 

GER 3001     ภำษำเยอรมันระดับกลำง 1              3(2-2-5)  
GER 3002     ภำษำเยอรมันระดับกลำง 2              3(2-2-5) 
GER 4001     ภำษำเยอรมันระดับสูง 1                 3(2-2-5) 
GER 4002     ภำษำเยอรมันระดับสูง 2                 3(2-2-5) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 
      12.1  จ ำนวนหน่วยกิตรวม      18  หน่วยกิต 
      12.2  โครงสร้ำงของหลักสตูร 
    วิชำโทบังคบั       12  หน่วยกิต 
              วิชำโทเลือก                  6  หน่วยกิต 
แผน ก. นักศึกษำที่ไม่ได้เลือกเรียนภำษำเยอรมันเป็นวชิำศึกษำ
ทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชำ  ต่อไปนี้ 
**GER 1011       ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 1      3(2-2-5)  
(GER 1001) 
**GER 1012       ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 2      3(2-2-5) 
(GER 1002)   
**GER 2011  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 3      3(2-2-5) 
(GER 2001)        
**GER 2012  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 4      3(2-2-5) 
(GER 2002)      
 
แผน ข. นักศึกษำที่เลือกเรียนภำษำเยอรมันเป็นวชิำศึกษำทั่วไป
แล้ว 2 กระบวนวชิำ ให้เรียน 2 กระบวนวชิำ ต่อไปนี้  
**GER 2011  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 3      3(2-2-5) 
(GER 2001)        
**GER 2012  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 4      3(2-2-5) 
(GER 2002)      
 
และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชำจำกรำยวิชำ ต่อไปนี้ 
**GER 2101 กำรฟังและกำรพูดภำษำเยอรมัน 1       3(2-2-5) 
**GER 2102 กำรอำ่นภำษำเยอรมันเพื่อควำมเข้ำใจ1  3(2-2-5) 
**GER 2103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1                  3(2-2-5) 
GER 2401    ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ                    3(3-0-6) 
                 วรรณคดีภำษำเยอรมัน     
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน                    3(3-0-6) 
**GER 2601 ภำษำศำสตร์ภำษำเยอรมันเบื้องต้น      3(3-0-6) 
**GER 3011  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร5           3(2-2-5) 
(GER 3001) 
**GER 3012  ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 6          3(2-2-5) 
(GER 3002) 
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วิชำโทเลือก 12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษำเลือกกระบวนวิชำใดๆก็ได้ของสำขำวิชำ
ภำษำเยอรมันที่ไม่ใช่วิชำโทบังคับ แต่ทั้งนี้เมื่อนับรวมกับกระบวน
วิชำในวิชำโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชำในระดับ 
3000 ขึ้นไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 

*GER 3505    เยอรมนี ออสเตรียและ                   3(3-0-6) 
                   สวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจบุัน                     
**GER 4011   ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 7         3(2-2-5) 
(GER 4001)    
**GER 4012   ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 8         3(2-2-5) 
(GER 4002)     
 
แผน ค. นักศึกษำที่เลือกเรียนภำษำเยอรมันเป็นวชิำศึกษำทั่วไป
แล้ว 4 กระบวนวชิำ ให้เลือกเรียน 4 กระบวนวชิำ ต่อไปนี้ 
 
**GER 2101 กำรฟังและกำรพูดภำษำเยอรมัน 1       3(2-2-5) 
**GER 2102 กำรอำ่นภำษำเยอรมันเพื่อควำมเข้ำใจ1  3(2-2-5) 
   GER 2103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1                  3(2-2-5) 
**GER 2401 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ                     3(3-0-6)   
                วรรณคดีภำษำเยอรมัน    
  GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน                   3(3-0-6) 
**GER 2601 ภำษำศำสตร์ภำษำเยอรมันเบื้องต้น       3(3-0-6) 
**GER 3011 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 5           3(2-2-5) 
(GER 3001)  
**GER 3012 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 6           3(2-2-5) 
(GER 3002)  
*GER 3505  เยอรมนี ออสเตรียและ                      3(3-0-6) 
                สวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจบุัน                     
**GER 4011 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 7           3(2-2-5) 
(GER 4001)  
**GER 4012 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 8)          3(2-2-5) 
(GER 4002)    
วิชำโทเลือก 6 หน่วยกิต 
      ให้นักศึกษำเลือกกระบวนวิชำใดก็ได้ในหลักสูตร
สำขำวชิำภำษำเยอรมันที่ไม่ซ้ ำกบัวิชำที่นักศึกษำเลือกเรียนเป็น
วิชำโทบังคบั จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาเยอรมัน 
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หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน หน่วยกิต 
GER 1001 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 1 3    3(2-2-5) **GER 1011 

(GER 1001) 
ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 

GER 1002 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 3(2-2-5) **GER 1012 
(GER 1002) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 

GER 2001 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 3 3(2-2-5) **GER 2011 
(GER 2001) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 3 3(2-2-5) 

GER 2002 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 4 3(2-2-5) **GER 2012 
(GER 2002) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 4 3(2-2-5) 

GER 3001 ภำษำเยอรมันระดับกลำง 1 3(2-2-5) **GER 3011 
(GER 3001)  

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 5 3(2-2-5) 

GER 3002 ภำษำเยอรมันระดับกลำง 2 3(2-2-5) **GER 3012 
(GER 3002) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 6 3(2-2-5) 

GER 4001 ภำษำเยอรมันระดับสูง 1  3(2-2-5) **GER 4011 
(GER 4001) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 7 3(2-2-5) 

GER 4002 ภำษำเยอรมันระดับสูง 2  3(2-2-5) **GER 4012 
(GER 4002) 

ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 8  3(2-2-5) 

หมวดวิชาทักษะภาษาเยอรมันทั่วไป หน่วยกิต หมวดวิชาทักษะภาษาเยอรมันทั่วไป หน่วยกิต 
- 

GER 2101 
 
GER 2102 

- 
กำรฟังและกำรพูด
ภำษำเยอรมัน 1 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 
เพื่อควำมเข้ำใจ 1 

- 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

*GER1101 
**GER 2101 

  กำรออกเสียงภำษำเยอรมัน 
  กำรฟังและกำรพูด 
  ภำษำเยอรมัน 1 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

**GER 2102 กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 
เพื่อควำมเข้ำใจ 1 

GER 2103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1 3(2-2-5) GER 2103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
GER 3101 กำรฟังและกำรพูด

ภำษำเยอรมัน 2 
3(2-2-5) **GER 3101 กำรฟังและกำรพูด  

ภำษำเยอรมัน2 
3(2-2-5) 

GER 3102 กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 
เพื่อควำมเข้ำใจ 2 

3(2-2-5) **GER 3102 กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 
เพื่อควำมเข้ำใจ 2 

3(2-2-5) 

GER 3103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 2 3(2-2-5) **GER 3103 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 2 3(2-2-5) 
GER 4101 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 

เชิงสร้ำงสรรค ์
3(2-2-5) **GER 4101 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 

เชิงสร้ำงสรรค์ 
3(2-2-5) 

GER 4102 กำรเขียนภำษำเยอรมันระดับสูง 3(2-2-5) **GER 4102 กำรเขียนภำษำเยอรมัน 
เชิงวิชำกำร 

3(2-2-5) 

- - - *GER 4103 กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3(2-2-5) 

- - - *GER 4104 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรน ำเสนองำน 3(2-2-5) 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาเยอรมัน 
หมวดวิชาภาษาเยอรมันการแปล หน่วยกิต หมวดวิชาภาษาเยอรมันการแปล หน่วยกิต 

GER 3201 กำรแปลเยอรมัน – ไทย 1 3(2-2-5) **GER 3201    กำรแปลเยอรมัน-ไทย 1 3(2-2-5) 

GER 3202 กำรแปลเยอรมัน – ไทย 2 3(2-2-5) **GER 3202 กำรแปลเยอรมัน-ไทย2 3(2-2-5) 
GER 4203 กำรแปลวรรณกรรมเดก็และเยำวชน

เยอรมัน – ไทย 
3(2-2-5) **GER 4203    กำรแปลวรรณกรรมเด็กและ

เยำวชนเยอรมัน-ไทย 
3(2-2-5) 

 

GER 4204 กำรแปลวรรณกรรม 
เยอรมัน – ไทย 

3(2-2-5) **GER 4204    
 

กำรแปลวรรณกรรม  
เยอรมัน-ไทย 

3(2-2-5) 

GER 4205 กำรแปลเพื่ออำชีพเยอรมัน – ไทย 3(2-2-5) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้
 

- 

หมวดวิชาภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน หน่วยกิต หมวดวิชาภาษาเยอรมันเฉพาะด้าน หน่วยกิต 
GER 2301 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำร

ท่องเที่ยว 1 
3(2-2-5) GER 2301 ภำษำเยอรมันเพื่อ 

กิจกำรท่องเที่ยว 1 
3(2-2-5) 

GER 3302 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำร
ท่องเที่ยว 2 

3(2-2-5) **GER 3302 ภำษำเยอรมันเพื่อกิจกำร 
ท่องเที่ยว 2 

3(2-2-5) 

GER 3303   ภำษำเยอรมันส ำหรับ
มัคคุเทศก์ 1 

3(2-2-5) **GER 3303 ภำษำเยอรมันส ำหรับ 
มัคคุเทศก์ 1  

3(2-2-5) 

GER 3304 
 
GER 3305 

ภำษำเยอรมันส ำหรับ 
มัคคุเทศก์ 2 
ภำษำเยอรมันด้ำนนิติศำสตร์
และรัฐศำสตร์  

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

**GER 3304 
 
- 

ภำษำเยอรมันส ำหรับ 
มัคคุเทศก์ 2 

ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้

3(2-2-5) 
  
 - 

GER 4301 ภำษำเยอรมันเพื่อส ำนักงำน
และธุรกิจ 1 

3(2-2-5) **GER 4301 ภำษำเยอรมันเพื่อส ำนักงำนและ
ธุรกิจ 1 

3(2-2-5) 

GER 4302 ภำษำเยอรมันเพื่อส ำนักงำน
และธุรกิจ 2 

3(2-2-5) **GER 4302 ภำษำเยอรมันเพื่อส ำนักงำนและ
ธุรกิจ 2 

3(2-2-5) 

GER 4303 ภำษำเยอรมันเพื่อธุรกิจควำม
งำมและสุขภำพ 

3(2-2-5) **GER 4303 ภำษำเยอรมันเพื่อธุรกิจ 
ควำมงำมและสุขภำพ  

3(2-2-5) 

GER 4304 ภำษำเยอรมันในดำ้นวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  

3(2-2-5) GER 4304 ภำษำเยอรมันในดำ้น 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

3(2-2-5) 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาเยอรมัน 
หมวดวิชาวรรณคดีเยอรมัน   หน่วยกิต หมวดวิชาวรรณคดีเยอรมัน   หน่วยกิต 
GER 2401 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

วรรณคดีภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) **GER 2401 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดี

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) 

GER 2402 ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็กและ
เยำวชนภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 2402 ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็ก 
และเยำวชนภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER 2403  วรรณกรรมพื้นบ้ำน
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 2403 วรรณกรรมพื้นบ้ำนภำษำเยอรมัน  3(3-0-6) 

GER 3401 บันเทิงคดีภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) **GER 3401 บันเทิงคดีภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 3402 กำรอ่ำนวรรณกรรมเด็กและ

เยำวชนภำษำเยอรมัน  
3(3-0-6) **GER 3402 กำรอ่ำนวรรณกรรมเด็กและ

เยำวชนภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) 

GER 3403  ร้อยกรองภำษำเยอรมัน  3(3-0-6) **GER 3403 ร้อยกรองภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4401  ร้อยแก้วภำษำเยอรมัน  

ขนำดสัน้ 
3(3-0-6) **GER 4401 ร้อยแก้วภำษำเยอรมัน 

ขนำดสัน้ 
3(3-0-6) 

GER 4402 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน
1 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

GER 4403 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน 
2 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

GER 4404 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน
ตั้งแต่ ค.ศ.1945 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

- - - *GER 4406 วรรณกรรมเอกภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4405 เปรียบเทียบวรรณคด ี

ไทย - เยอรมัน 
   3(3-0-6) **GER 4407 

(GER 4405) 
เปรียบเทียบวรรณกรรม 
ไทย-เยอรมัน 

  3(3-0-6) 

- - - *GER 4408 เรื่องสั้นเยอรมันยุคหลัง
สงครำม 

 3(3-0-6) 

หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน หน่วยกิต 
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 2502 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ

ชีวิตควำมเปน็อยู่ของชำว
เยอรมัน  

3(3-0-6) GER 2502 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ชีวิตควำมเปน็อยู่ของชำว
เยอรมัน  

3(3-0-6) 

GER 3501 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ภูมิศำสตร์ของเยอรมนี 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

GER 3502 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมของ
เยอรมนี 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

GER 3503  บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์และกำรเมืองของ
กลุ่มประเทศที่ใช้ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 3503 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์และกำรเมืองของ
กลุ่มประเทศที่ใช้ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาเยอรมัน 
หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาวัฒนธรรมเยอรมัน หน่วยกิต 

- - - *GER 3504 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ภูมิศำสตร์ของกลุ่มประเทศที่ใช้
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

- - - *GER 3505 เยอรมนี ออสเตรียและ
สวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบนั 

3(3-0-6) 

GER 4503 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน
ของเยอรมนี 

3(3-0-6) **GER 4503 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ 
ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน
ของเยอรมนี 

3(3-0-6) 

GER 4504 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ปรัชญำเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 4504 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ปรัชญำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER 4505 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ศิลปะเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 4505 บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
ศิลปะเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER 4506  
 
 
GER 4507  

บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
สถำนทีส่ ำคัญในกลุ่มประเทศ
ที่ใช้ภำษำเยอรมัน 
บทอ่ำนภำษำเยอรมันเกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศที่ใช้
ภำษำเยอรมันในโลกปัจจบุัน 

  3(3-0-6) 
  
 
  3(3-0-6) 

GER 4506  
 
 

       - 

บทอ่ำนภำษำเยอรมันเก่ียวกับ
สถำนทีส่ ำคัญในกลุ่มประเทศ  
ที่ใช้ภำษำเยอรมนั 

ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้

  3(3-0-6) 
  
 
 - 

- 
 

- 
 

- 
  

*GER 4508 ภำพยนตร์และบทเพลงในกลุ่ม
ประเทศที่ภำษำเยอรมัน 

  3(3-0-6) 
 

- - - *WES 1001 วัฒนธรรมตะวนัตกเพื่อกำร
สื่อสำร 

3(3-0-6) 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ ของภาษาเยอรมัน 
หมวดวิชาภาษาศาสตร์เยอรมัน หน่วยกิต หมวดวิชาภาษาศาสตร์เยอรมัน หน่วยกิต 
GER 2601 ภำษำศำสตร์ภำษำเยอรมัน

เบื้องต้น 
3(3-0-6) **GER 2601 ภำษำศำสตร์ภำษำเยอรมัน

เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

GER 2602 สัทศำสตร์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) GER 2602 สัทศำสตร์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) 

GER 3601 ระบบหน่วยค ำและค ำ
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

- - 
 

- *GER 3602 วิทยำหน่วยค ำและ
วำกยสัมพันธ์ใน              
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER 4601 อรรถศำสตร์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 
GER 4602  วำกยสัมพันธ์ภำษำเยอรมัน 3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 
GER 4603  วัจนปฏบิัติศำสตร์

ภำษำเยอรมัน 
3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

GER 4604  ภำษำศำสตร์สังคม
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) **GER 4604 ภำษำศำสตร์สังคม
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 

GER 4605 ปัญหำในกำรเรียน
ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

- - - *GER 4606 อรรถศำสตร์และวัจนปฎบิัติ
ศำสตร์ภำษำเยอรมัน 

3(3-0-6) 
 

GER 4681 ภำษำศำสตร์ประยุกต์ในกำร
เรียนภำษำเยอรมันเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

3(3-0-6) - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรนี ้ - 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 





 







 







 





 



 



 



 

 





 

 




