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วิชาโทมนุษยศาสตร์ดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
1. หลักสูตร 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ    18  หน่วยกิต 
 
1.1   โครงสร้างหลักสูตร   

 คณะอักษรศำสตร์เปิดสอนวิชาโท ส ำหรับนิสิตอักษรศำสตร์ที่ไม่ได้เรียนวิชำเอกสำขำสำรสนเทศ
ศึกษำ และสำขำเทคโนโลยีภำษำและสำรสนเทศ  และส ำหรับนิสิตนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชำโท ดังนี้ 
 
 1.1.1 โปรแกรมปกติ 
  จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำโท    18   หน่วยกิต 
  วิชำบังคับ     9   หน่วยกิต 
  วิชำเลือก      9   หน่วยกิต 

 

2.  รายวิชา  
        วิชาบังคับ     9  หน่วยกิต 
 2200290* พื้นฐำนมนุษยศำสตร์ดจิิทัล   3 (3-0-6) 

Introduction to Digital Humanities 
 2206442* เครื่องมือส ำหรับมนุษยศำสตร์ดจิทิัล   3 (3-0-6) 
  Tools for Digital Humanities 
 2200490* สัมมนำมนุษยศำสตรด์ิจิทัล   3 (3-0-6) 
  Seminar in Digital Humanities 
 

      วิชาเลือก  9  หน่วยกิต 
       ให้เลือกจำกรำยวิชำต่อไปนี ้

2206285* กำรแปลงทรัพยำกรสำรสนเทศใหอ้ยู่ในรูปดิจิทัล   3 (3-0-6) 
Digitization of Information Resources 

2206323* ระบบสำรสนเทศส ำหรับมนุษยศำสตร ์   3 (3-0-6) 
 Information System for the Humanities 
2206366* สถิติเพื่อกำรวิจยัด้ำนมนุษยศำสตร์    3 (3-0-6) 
 Statistics for Humanities Research 
2206385* กำรจัดกำรฐำนข้อมูลส ำหรับมนุษยศำสตร ์   3 (3-0-6) 
 Database Management for the Humanities 
2205216 ระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์ 1   3 (2-2-5) 
 Geograhpic Information System 1 
2205317  กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักภมูิศำสตร์ 1   3 (2-2-5) 
 Computer Programming for Geographers I 
2205352 หลักกำรท ำแผนท่ี    3 (3-0-6)  
 Principles of Cartography               
2205476 ฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่ส ำหรับนักภูมิศำสตร์    3 (2-2-5)  
 Spatial Database for Geographers 
 
------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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2205477 สถิติศำสตรเ์ชิงพื้นที่ส ำหรับนักภูมศิำสตร์    3 (2-2-5)  
 Spatial Statistics for Geographers 
2209261* พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมเพื่อกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ  3 (3-0-6) 
 Basic Programming for Natural Language Processing 
2209368* กำรวิเครำะห์ภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์    3 (3-0-6) 
 Linguistic Analysis of Thai 
2209372* ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอรเ์บื้องต้น    3 (3-0-6) 
 Introduction to Computational Linguistics 
22099376 คลังข้อมูลภำษำ    3 (3-0-6) 
 Language Corpora 
2209381*  เทคโนโลยีวัจนะ    3 (3-0-6) 
 Speech Technology 
2209383* กำรเรยีนรู้ของคอมพิวเตอรเ์พื่อกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 3 (3-0-6) 
 Machine Learning for Natural Language Processing 
2209384* กำรเข้ำใจภำษำธรรมชำต ิ   3 (3-0-6) 
 Natural Language Understanding 

 
นิสิตสำมำรถเลือกจำกรำยวิชำระดับปริญญำบัณฑิตหรือบัณฑิตศึกษำของภำควิชำ

ภำษำศำสตร์ ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์  ภำควิชำภูมิศำสตร์ หรือภำควิชำอื่นๆ  ในคณะอักษร-
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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ค าอิิบายรายวิชา 
 

2200290* พ้ืนฐานมนุษยศาสตร์ดิจิทัล    3 (3-0-6) 
 ภำพรวมของแนวคิด เครื่องมือ กิจกรรมและข้อถกเถียงทำงมนุษยศำสตร์ดิจิทัล  

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมนุษยศำสตร์แบบดั้งเดิมกับมนุษยศำสตร์ดิจิทัล  
ผลของมนุษยศำสตร์ดิจิทัลต่อกำรวิจัยและศำสตร์ทำงมนุษยศำสตร์ 
Introduction to Digital Humanities 
INTRO DIGITAL HUMAN 

 Overview of concepts, tools, activities and debates of digital humanities;  
contrast between traditional and digital humanities; effects of digital humanities  
on humanities research and disciplines. 
 

2200490* สัมมนามนุษยศาสตร์ดิจิทัล    3 (3-0-6) 
 สัมมนำประเด็นทำงมนุษยศำสตรด์ิจิทัล 
 Seminar on Digital Humanities 
 SEM DIGITAL HUMAN 
 Seminar on issues in digital humanities. 
 
2205216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1     3 (2-2-5) 

เทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์ กำรน ำเข้ำกำรบรรณำธิกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
และกำรแสดงด้วยแผนท่ีกำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ กำรใช้ซอฟต์แวร์ 
ด้ำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

  Geographic Information System I 
  GEOG INFO SYST I 

Geographic information system technology; data entry, editing,  
analysis and cartographic presentation; application of geographic  
information system; use of geographic information system software. 
 

2205317 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักภูมิศาสตร์ 1  3 (2-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภำษำระดับสูง เน้นเทคนิคท่ีมีประโยชน ์
ต่อกำรจัดกำรข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 
Computer Programming for Geographers I 
COMP PROG GEOG I 
Computer programming using high level language with emphasis  
on techniques useful for managing geographic data. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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2205352 หลักการท าแผนที่      3 (3-0-6) 
แผนที่ประเภทต่ำงๆ  กำรใช้อุปกรณ์ช่วยท ำแผนที่  กำรวำงรูปแบบ 
เส้นโครงแผนที่ ขนำด มำตรำส่วน กำรใช้สัญลักษณ์และตัวอักษร 
เพื่อประกอบแผนที่ให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
Principles of Cartography               

 PRINC CARTOG  
 Different types of maps; map-making equipment; the selection  

of projection, size, scale, symbols and letters appropriate  
for particular objective in map construction. 

 
2205476  ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับนักภูมศิาสตร์    3 (2-2-5) 

(เง่ือนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205216 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์1) 
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่ กำรออกแบบ กำรสร้ำง กำรเรียกใช้  
และกำรประยุกต์เพื่อใช้ในงำนภูมิศำสตร์ 
Spacial Database for Geographers 
SPAT DBASE GEOG 
(CONDITION: PRER 2205216 GEOG INFOR SYSTEM) 
Introduction to special database; design, development, retrieval  
and application in geographic work. 

 
2205477 สถิติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ส าหรับนักภมูิศาสตร์   3 (2-2-5) 

หลักกำรและวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสถิติศำสตร์  
โดยกำรเน้นกำรประยุกต์ใช้ในวิชำภูมิศำสตร์ 
Spatial Statistics for Geographers 
SPAT STAT GEOG 
Principles and methods of spatial data analysis by using statistics  
with emphasis on its application to geography. 

 
2206442* เคร่ืองมือส าหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล   3 (3-0-6) 

ขอบเขตของมนุษยศำสตร์ดิจิทัล เครื่องมือในกำรจัดกำร วิเครำะห์  
และสร้ำงมโนทัศน์ข้อมูลในมนุษยศำสตร์ดิจิทัล 
Tools for Digital Humanities 
TOOLS DIGIT HUMAN     
Scope of digital humanities; tools for data management,  
analysis, and visualization in digital humanities. 
 

2206285*  การแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล  3 (3-0-6) 
หลักกำรพื้นฐำนกำรแปลงทรัพยำกรสำรสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล  
กระบวนกำรแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล ประเด็นทำงกฎหมำยและจริยธรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล  
Digitization 

 DIGITIZATION     
Fundamental principles of the digitization of information resources;  
digitization process; legal and ethical considerations of digitization. 

------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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2206323* ระบบสารสนเทศส าหรับมนุษยศาสตร์    3 (3-0-6) 
ลักษณะและวงจรชีวิตของระบบสำรสนเทศท่ีใช้ในสำขำมนุษยศำสตร์  
กำรจัดกำรโครงกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ วิธีกำรและเครื่องมือ 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ กำรอนุวัตระบบ กำรบ ำรุงรักษำระบบ 

 Information System for the Humanities 
 INFO SYS HUMAN 

Characteristics and life cycle of information systems in the Humanities;  
system analysis and design project management; methods and tools 
for system analysis and design; system implementation; system maintenance. 

 
2206385* การจัดการฐานข้อมูลส าหรับมนุษยศาสตร์    3 (3-0-6) 

ลักษณะฐำนข้อมูลในสำขำมนุษยศำสตร์ กำรออกแบบและพัฒนำฐำนข้อมูล 
เชิงสัมพันธ์ ภำษำเอสคิวแอล กำรออกแบบและพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับ 
ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้ำง 
Database Management for the Humanities 
DATA MGT HUMAN 
Characteristics of databases in the Humanities; design and development  
of relational database; SQL language; design and development  
of database for unstructured data. 

 
2206366* สถิติเพ่ือการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์     3 (3-0-6) 

ข้อมูล ตัวแปรและกำรค ำนวณเบื้องหลังสถิติ  กำรสรุปข้อมูล  กำรวัดควำมถี่   
กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่ม  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร  กำรตีควำม 
และกำรน ำเสนอสถิติ 

 Statistics for Humanities Research 
 STAT HUMAN RES 

Data, variable, and computing behind statistics; summarizing data;  
measuring frequency, comparing between groups, relationships  
between variables, interpreting and presenting statistics. 

 
2209261* พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเพ่ือการประมวลผลภาษาิรรมชาติ 3 (3-0-6) 
 มโนทัศน์พ้ืนฐำนของกำรเขียนโปรแกรม ตัวแปร ตัวด ำเนินกำร  
 โครงสร้ำงข้อมูล กำรควบคุมล ำดับกำรท ำงำน โปรแกรมย่อย  
 กำรฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อควำม 
 Basic Programming for Natural Language Processing 
 BASIC PROG NLP 
 Basic concepts of programming: variables, operators,  
 data structure, control flow, subroutines; practicum  
 in text processing programming. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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2209368* การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์   3 (3-0-6) 
 ลักษณะส ำคัญของระบบเสียงและระบบไวยำกรณ์ภำษำไทย ปรำกฏกำรณ์ทำงเสียง  
 ไวยำกรณ์ ควำมหมำย กำรเปลี่ยนแปลง และกำรแปรในภำษำไทยท่ีคัดสรร 
 และแนวทำงกำรวิเครำะห์ กำรประยุกต์ใช้ในด้ำนเทคโนโลยีภำษำและแวดวงอื่นๆ 
 Linguistic Analysis of Thai  
 LING ANAL THAI 
 Characteristics of the sound system and the grammatical system of Thai; 

selected phenomena relating to sound, grammar, meaning, language change, 
and language variation in Thai and their analyses; application in language 
technology and other domains. 

 
2209372* ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ  
 ระบบกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ  
 และแบบเครือข่ำยนิวรอล กำรประยุกต์ใช้งำนกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 
 Introduction to Computational Linguistics 
 INTRO COMPU LING 
 Basic concepts and theories related to natural language processing;  
 rule-based, statistical-based, and neural network approaches;  
 applications of natural language processing. 
 
2209376 คลังข้อมูลภาษา      3 (3-0-6) 
 กำรออกแบบและกำรสร้ำงคลังข้อมูลภำษำ เครื่องมือและวิธีกำรสร้ำง   
 ค้นคืน และวิเครำะห์คลังข้อมูลภำษำ กำรใช้คลังข้อมูลในกำรวิจัย 
 และกำรประยุกต์ใช้คลังข้อมูล 
 Language Corpora 
 LANG CORPORA 
 Design and construction of language corpora; tools and methodology  
 in constructing, retrieving, and analyzing language corpora; research use  
 and application of corpora. 
 
2209381* เทคโนโลยีวัจนะ      3 (3-0-6) 
 ลักษณะทำงกลสัทศำสตร์ของเสียงพูด ระเบียบวิธีทำงสถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ 
 เสียงพูด ระบบรู้จ ำเสียงพูดอัตโนมัติ กำรสังเครำะห์เสียงพูดจำกข้อควำม 
 Speech Technology 
 SPEECH TECH 
 Acoustic characteristics of speech; statistical methods for speech analysis; 

automatic speech recognition; text-to-speech synthe. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่



7 

2209383* การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลภาษาิรรมชาติ 3 (3-0-6) 
 กำรเรยีนรู้ของคอมพิวเตอร์กับแนวกำรใช้สถิติในกำรประมวลผลข้อมูลภำษำ   
 กำรใช้รูปแทนสัญลักษณ์และรูปแทนกระจำยส ำหรับค ำ  กำรใช้แบบจ ำลอง 
 เอนโทรปีสูงสุดส ำหรับกำรจัดประเภทตัวบท  กำรใช้คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด ์
 ส ำหรับแบบจ ำลองเชิงล ำดับ  กำรใช้แบบจ ำลองกรำฟส ำหรับกำรแจงโครงสร้ำงวลี  
 กำรประยุกต์ใช้กำรเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในงำนด้ำนเทคโนโลยีภำษำและสำรสนเทศ 
  Machine Learning for Natural Language Processing 
  ML NLP 

Machine learning and statistical approaches to language data processing; 
symbolic and distributed representations for words; maximum entropy models 
for text classification; conditional random fields for sequence modeling; 
graphical models for phrase-structure parsing; application of machine learning  
in language and information technology. 

 
2209384* การเข้าใจภาษาิรรมชาติ     3 (3-0-6) 

ระบบต่ำง ๆ ส ำหรบัสกัดสำรสนเทศจำกข้อมูลภำษำ ได้แก่ กำรสกดัหัวเรื่อง   
กำรวิเครำะห์อำรมณ์  กำรรู้จ ำช่ือเฉพำะ  กำรแก้ปัญหำเอนทิตี  กำรแก้ปัญหำ 
กำรอ้ำงอิงร่วม  และกำรสกัดหำควำมสัมพันธ์ กำรประยุกต์ใช้กำรเขำ้ใจภำษำธรรมชำติ 
ในงำนด้ำนเทคโนโลยีภำษำและสำรสนเทศ 

  Natural Language Understanding 
  NLU 

Systems to extract information from language data: topic extraction,  
sentiment analysis, named-entity recognition, entity resolution,  
coreference resolution and relation extraction; application of natural language 
understanding in language and information technology. 
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