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สาขาวิชาภาษาศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2546) 

 
1.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
2.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1 วัตถุประสงคเดิม 
  ไมมี 
 2.2 วัตถุประสงคปรบัปรุง 
     เพื่อเปนวิชาโทใหแกนิสติสาขาวิชาภาษาหรือนิสิตในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดมีความรู ความเขาใจพื้นฐานทาง 

ภาษาศาสตร  สามารถวิเคราะหภาษาเพื่อประโยชนในงานของตน 
 
3. อาจารยผูสอน 
 3.1 อาจารยประจําในภาควิชา 
 

ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

กฤษดาวรรณ  หงศลดารมภ (ผศ.) 
 
 
 
ม.ร.ว. กัลยา  ติงศภัทิย (ผศ.) 
 
 
กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา (รศ.) 
 
ธีระพันธ  เหลืองทองคํา (รศ.) 
 
 
รุงภัทร  เริงพิทยา (อ.) 
 
วิโรจน  อรุณมานะกุล (ผศ.) 
 
 

อ.บ. เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ) 
M.A. Linguistics, TESL Certificate  
   (George Mason) 
Ph.D. Linguistics (Indiana) 
B.A. Hons. (York) 
M.A. Modern Language, Ph.D. Phonetics  
   (London) 
อ.บ. เกยีรตินยิมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ) 
M.A., Ph.D. Linguistics (Michigan) 
อ.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ) 
M.A. Linguistics (U. of California, Davis)  
Ph.D. Phonetics (Edinburgh) 
อ.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ) 
M.A., Ph.D. (U. of California at Berkeley) 
วศ.บ. คอมพิวเตอร, อ.ม. ภาษาศาสตร (จุฬาฯ) 
Ph.D. Linguistics (Georgetown) 
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ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

สุดา  รังกุพันธุ (อ.) 
 
 
สุดาพร  ลักษณียนาวิน (ผศ.) 
 
 
อมรา  ประสิทธิ์รฐัสินธุ (รศ.) 
 
 

ศ.บ. เกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง (ธรรมศาสตร)  
อ.ม. ภาษาศาสตร (จุฬาฯ) 
Ph.D. Linguistics (SUNY at Buffalo) 
ค.บ., ค.ม. (จุฬาฯ) 
Postgraduate Dip. in Phonetics (Leeds)  
Ph.D. Linguistics (Edinburgh) 
อ.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ) 
M.A. Linguistics (Brown)  
Ph.D. Linguistics (Hawaii) 

 
 3.2  อาจารยพิเศษ 

ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. ปราณี  กุลละวณิชย (ศ.) อ.บ. เกยีรตินยิม, อ.ม. (จุฬาฯ) 

M.A., Ph.D. (Hawaii) 
 
4. หลักสูตร 

จํานวนหนวยกติรวมวิชาโท  21  หนวยกติ 
 โครงสรางหลักสูตร 

ภาควิชาภาษาศาสตรเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาศาสตรเปน วชิาโท สําหรับนิสติที่เรยีนวิชาเอกทุกสาขา 
ทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเปนวิชาโท ดังนี้ 

    วิชาบังคับเลือก     15  หนวยกิต 
    วิชาเลือก        6  หนวยกิต 
  

4.2  รายวิชา 
  4.2.1  วิชาบังคับเลือก     15 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 5 รายวิชา 
           2209201  ภาษาศาสตรเบื้องตน               3 (3-0-6) 

 Introduction to Linguistics 
           2209303  เสยีงและระบบเสยีง               3 (3-0-6) 

  Sounds and sound system 
         2209304  ระบบไวยากรณ                3 (3-0-6) 

       Grammatical System 
           2209305  ความหมายในภาษา               3 (3-0-6) 

  Meaning in Language 
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           2209306  การเปลี่ยนแปลงของภาษา              3 (3-0-6) 
       Language Change 
           2209341  ภาษาในสังคมไทย                3 (3-0-6)   
       Language in Thai Society 
           2209344  ภาษาศาสตรกับการแปล              3 (3-0-6) 
       Linguistics and Translation 
           2209373  ภาษากับวัฒนธรรม               3 (3-0-6)  

  Language and Culture 
2209374 ภาษากับคอมพิวเตอร               3 (3-0-6) 

       Language and Computer 
         2209483 ภาษาศาสตรกับการเรยีนการสอนภาษา           3 (3-0-6) 

  Linguistics and Language Learning 
 

4.2.2  วิชาเลือก      6 หนวยกิต 
ใหเลือกจากรายวชิาบังคับเลือกที่เหลือ หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆทีเ่ปดสอนในคณะอักษรศาสตร หรือใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และเปนรายวิชาที่ภาควชิาพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเรียนเพราะสนับสนนุวิชา
ภาษาศาสตร 

 
4.3  คําอธิบายรายวิชา 

  2209201   ภาษาศาสตรเบื้องตน                 3 (3-0-6) 
                     นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร  ประวัติวิชาภาษาศาสตร  ความสัมพนัธระหวางภาษาศาสตร 

และศาสตรอื่นๆ  ความรูเบื้องตนในการศกึษาภาษาศาสตร  วรรณาภาษาศาสตรเชิงประวัติและ 
ภาษาศาสตรเปรยีบเทียบ 
Introduction to Linguistics  

               INTRO LING 
 Definition and boundary of linguistics; history of linguistics: the relationship 
between linguistics and other sciences; fundamental concepts of descriptive 
linguistics; comparative and historical linguistics.  
 

2209303   เสยีงและระบบเสยีง                 3 (3-0-6) 
 กลไกในการเปลงเสยีงพูด  ระบบของเสยีงในภาษาตางๆ  เสียงกับการสื่อความหมายในคํา 
ประโยค และถอยคํา  

      Sounds and Sound System 
SOUND SYSTEM                
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     Mechanisms of speech sound production; sound system in various  languages;  
sounds and meanings in words, sentences and utterances.  

 
2209304  ระบบไวยากรณ                  3 (3-0-6) 

 มโนทัศนของคํา วลี และประโยค  โครงสรางของคํา วลี และประโยค  ชนิดของคํา  ประะเภท
ทางไวยากรณ  ความสัมพนัธของคําในวลี  ความสัมพันธของวลีในประโยค  วิเคราะหระบบ
ไวยากรณในขอมูลที่มีความยากระดับกลางในภาษาตางๆ  
 Grammatical  System 
GRAM SYSTEM  

                      Concepts of words, phrases and sentences; word, phrase and sentence  
structures; parts of speech; grammatical categories; relationship of words in a  
phrase; relationship of phrases in a sentence; analysis of the grammatical system  
in intermediate-level data from various languages.  
 

  2209305  ความหมายในภาษา                 3 (3-0-6) 
               นิยามของความหมายในภาษา  ความหมายประเภทตางๆในระดับคํา  แนวทางการกําหนดความ 

หมายของคํา  วงความหมาย  ความหมายเหมือน ความหมายตรงกนัขาม และการพองรูป 
พองเสยีง  

 Meaning in Language 
               MEANING LANG 
                      Definition of linguistic meaning; different types of lexical meaning; approaches in  

determining lexical meaning; semantic fields; synonymy, antonymy and  
homonymy.  
 

 2209306  การเปลี่ยนแปลงของภาษา                3 (3-0-6) 
 รองรอยการเปลีย่นแปลงของภาษา  ลักษณะชุมชนภาษา  ปจจัยที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของ 

ภาษา  การเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง ไวยากรณ และความหมาย 
         Language Change   
            LANG CHANGE        
                      Traces of language change; linguistic communities; causes of language changes;  

sound change; lexical change; syntactic change  
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  2209341  ภาษาในสังคมไทย                  3 (3-0-6)  
 โครงสรางของภาษาที่ใชในสังคมไทย  โครงสรางของสังคมไทย  ความสัมพันธของภาษากับสังคม  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและสภาพทางภูมิศาสตร  การพัฒนา 
ภาษากับการพัฒนาประเทศ 

               Language in Thai  Society  
LANG TH SOC 

                      Structure of the language used in Thai society; structure of Thai society:  
relationship between language change caused by  social and geographical  
factors; language development and the development of the nation.  
 

2209344    ภาษาศาสตรกับการแปล                3 (3-0-6) 
            ความรูเรื่องลกัษณะและปรากฏการณตางๆที่มีอยูในภาษาซึ่งไดจากการศกึษาทางภาษาศาสตรอัน 

เปนพืน้ฐานสําหรบัการแปล 
               Linguistics and Translation  
               LING TRANSL  
                    Knowlege of characteristics and phenomena in language derived from linguistics  

studies serving as a foundation for translation.  
 

2209373    ภาษากับวัฒนธรรม                 3 (3-0-6) 
                      ลักษณะของภาษากับลกัษณะของวัฒนธรรม  ภาษากับโลกทัศน  การจําแนกประเภททาง 

ไวยากรณและทางวัฒนธรรม  ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกบัคําเรยีกส ีคําเรียกญาต ิและอุปลกัษณ  
ภาษากับเพศ  ระบบภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ  

        Language and Culture 
     LANG CULTURE 
                     Characteristics of language and culture; language and world view; grammatical  

and cultural categories; theories and research on color terms, kinship terms and  
metaphor; language and gender; linguistic and cultural systems of various  
communities.  

 
  2209374   ภาษากับคอมพิวเตอร                 3 (3-0-6) 
                     การจัดเก็บภาษาในคอมพิวเตอร  การประมวลผลภาษาธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร   

การเปรยีบเทียบภาษาคอมพิวเตอรกับภาษาธรรมชาติ  การใชคอมพิวเตอรในการศกึษาภาษา  
         Language and Computer 
         LANG COMPUTER 
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 Representation of languages in the computer; computer processing of natural  
languages; comparison between computer languages and natural languages; use  
of computers in language study.  

 
  2209483   ภาษาศาสตรกับการเรยีนการสอนภาษา             3 (3-0-6) 
                      กระบวนการในการเรียนภาษาทั้งการเรยีนภาษาแมและภาษาอื่นๆนอกเหนือไปจากภาษาแม   

ทฤษฎีภาษาศาสตรกับแนวทางการสอนภาษา  วิธีการและเทคนคิการสอนแบบตางๆ   
องคประกอบทางภาษาและองคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา  การจัดรูปแบบ 
การเรยีนการสอนภาษา     

     Linguistics and Language Learning    
           LING LANG LEARN                   
           Processes in learning both native and non-native language; linguistics theories 

 and teaching approaches; methods and techniques in language teaching;  
linguistic components and other factors related to language learning; language  
teaching policy.  
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รายวิชาพื้นฐานอกัษรศาสตร 
2209161∗  ภาษาทัศนา                                              3 (3-0-6)  

  Introduction to Language 
ธรรมชาต ิหนาที ่และบทบาทของภาษา  ลักษณะตางๆที่สําคัญของภาษาในมุมมองดานภาษาศาสตร   
ปรัชญา สุนทรยีศาสตร วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 
Introduction to Language 
INTRO LANG 
Nature and function of language; important features of language from the linguistic, 
philosophical, aesthetic, cultural, social, scientific and modern technological points. 

 
รายวิชาที่เปดสอนเปนวิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 

 2209341  ภาษาในสังคมไทย                   3 (3-0-6)  
 โครงสรางของภาษาที่ใชในสังคมไทย  โครงสรางของสังคมไทย  ความสัมพันธของภาษากับสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและสภาพทางภูมิศาสตร  การพัฒนาภาษา 
กับการพัฒนาประเทศ 
Language in Thai Society  
LANG TH SOC 

                  Structure of the language used in Thai society; structure of Thai society: relationship  
between language change caused by social and geographical factors; language  
development and the development of the nation.  

 
2209373    ภาษากับวัฒนธรรม                  3 (3-0-6) 

                  ลักษณะของภาษากับลกัษณะของวัฒนธรรม  ภาษากับโลกทัศน  การจําแนกประเภททางไวยากรณ 
และทางวัฒนธรรม  ทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่วกับคําเรียกส ีคําเรียกญาติ และอุปลักษณ  ภาษากับ 
เพศ  ระบบภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ  

      Language and Culture 
    LANG CULTURE 
                  Characteristics of language and culture; language and world view; grammatical  

and cultural categories; theories and research on color terms, kinship terms and  
metaphor; language and gender; linguistic and cultural systems of various  
communities.  

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 


