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วิชาโทอักษรศาสตร์
(Arts)
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์
3. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมวิชาโทสาหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร์ 18 หน่วยกิต
3.1 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.1 วิชาเอก ไม่มี
3.1.2 วิชาโท สาหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร์ 18 หน่วยกิต
3.2 รายวิชา
2200183
2200392
2201337
2201394
2202124
2204201
2204202
2206103
2206212*
2206214*
2206235
2206283*
2206285*

อารยธรรมไทย
Thai Civilization
ศิลปะโบราณในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Ancient Art in Siam and Southeast Asia
ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Language in Thai Socio-cultural Context
คติชนวิทยา
Folklore
การแปลขั้นต้น
Introduction to Translation
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
Pre-Modern Thai History
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
Modern Thai history
ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์
Research and Computer Skills
ภูมิทัศน์สารสนเทศ
Information Landscapes
สังคมสารสนเทศ
Information Society
บริการสารสนเทศ
Information Services
ระบบค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval System
การแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
Digitization

-------------------------------------*รายวิชาเปิดใหม่

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2206313* การสอนการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Instructions
2206315 ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
3 (2-2-5)
The Modern Publishing Trade
2206345* บริการถาม-ตอบเชิงประจักษ์
3 (3-0-6)
Evidence-based Question and Answer Services
2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ
3 (3-0-6)
Editorial Profession
2206353 เสวนาบรรณาธิการ
3 (3-0-6)
Editorial Discussion
2206375* การจัดการจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
Archives Management
2206376* การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cultural Heritage Information Management
2206384 การจัดการสารสนเทศในสานักงาน
3 (3-0-6)
Office Information Management
2206437 การจัดการความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
Knowledge Management in Organizations
2206439* การจัดการข้อมูลวิจยั
3 (3-0-6)
Researh Data Management
2206442* เครื่องมือสาหรับมนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ัล
3 (3-0-6)
Tools for Digital Humanities
2207103 ปรัชญาและตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
Philosophy and Logic
2208102 ศิลปะการละครกับชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Dramatic Arts and Everyday Life
2209161 ภาษาทัศนา
3 (3-0-6)
Introduction to Language
2209212 ภาษามนุษย์
3 (3-0-6)
Human Language
2209304 ระบบไวยากรณ์
3 (3-0-6)
Grammatical System
2209305 ความหมายในภาษา
3 (3-0-6)
Meaning in Language
2209308 ระบบเสียง
3 (3-0-6)
Sound System
2209309 การแปรและการเปลีย่ นแปลงในภาษา
3 (3-0-6)
Variation and Change in Language
2209344 ภาษาศาสตร์กับการแปล
3 (3-0-6)
Language and Translation
2209369 ภาษาตระกูลขร้า-ไท
3 (3-0-6)
Kra-Dai Languages
-------------------------------------*รายวิชาเปิดใหม่

3
2209370

ภาษาและความคิด
Language and Mind
2209372* ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computational Linguistics
2209373 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
2209375 ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3
Languages in ASEAN+3
2209378 ภาษากับการสื่อสารการตลาด
Langauge and Marketing Communications
2209379 ภาษากับเพศ
Language and Sex
2210260 วรรณคดีทัศนา
Ntroduction to Literature
2210335 ปริทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
Introduction to Cultural Studies

-------------------------------------*รายวิชาเปิดใหม่

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
2200183

อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด
ความเชื่อ และการแสดงออกด้านวัฒนธรรมและด้านศิลปกรรม
ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของอารยธรรมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา
และงานสร้างสรรค์
Thai Civilization
THAI CIV
The development of Thai society: ways of life, ideas, beliefs,
cultural and artistic expression, which have contributed to the political,
economic and social integration as well as the ideological, intellectual
and artistic integration of Thai civilization.

2200392

ศิลปะโบราณในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
วิวัฒนาการของศิลปะอันสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดี
ภายหลังการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและลังกาสู่กลุ่มวัฒนธรรมฟูนัน
ทวารวดี ศรีวิชัย ชวา มอญ เขมร จาม พยู พม่า สยาม และลาว
ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดี
Ancient Art in Siam and Southeast Asia
ANCARTSIAMSEA
The evolution of art in relation to the archaeological evidence after
the expansion of the Indian and Singhalese cultures to the cultural
groups of Funun, Dvaravati, Srivijaya, Java, Mon, Khmer, Cham, Pyu,
Myanmar, Siam and Laos; cultural interrelations as appeared
in the archaeological evidence.

2201337

ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทย
ในแง่มุมต่าง ๆ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ภาษากับเพศสภาวะ ภาษากับอุดมการณ์
Thai Language in Thai Socio-cultural Context
TH LANG SOCIO-CUL
Relationship between Thai language and Thai socio-cultural context
in various aspects; basic concepts on language and culture including
ethnography of communication, language and gender,
language and ideology.

5
2201394

คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
ความหมาย ความสาคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ
และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ แนวทางและวิธีการศึกษา
ที่เน้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
Folklore
FOLKLORE
Meaning, significance and classification of folklore: forms and roles
of different types of folklore; approaches and methods of study,
emphasizing fieldwork.

2202124

แปลอังกฤษขั้นต้น
3 (3-0-6)
หลักการแปลเบื้องต้น การแปลประโยคและข้อความขนาดสั้นประเภทต่างๆ
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เน้นความถูกต้อง ความแตกต่างทางโครงสร้าง และความแตกต่างระหว่าง
การใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
Introduction to Translation
INTRO TRANSL
Principles of basic translation; translation of various types of sentences
and short passages from English to Thai and Thai to English,
with emphasis on accuracy and differences in structure
and usage between the two languages.

2204201

ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
Pre-Modern Thai History
PRE MOD TH HIST
Economic, social, and political changes in Thailand from
the pre-Sukhothai period to the early Bangkok period.

2204202

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การเข้าสูส่ มัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทย ตั้งแต่การทาสนธิสัญญาบาวริงใน พ.ศ. 2398
จนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
Modern Thai history
MOD TH HIST
Transition to the Modern Period; economic, social and political
changes in Thailand from the signing of the Bowring Treaty
in 1855 to 14 October 1973.
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2206103

ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
ขั้นตอนการค้นคว้าวิจัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การเข้าถึง
ประเมิน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศและนาเสนอผลการค้นคว้าวิจยั
จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
Research and Computer Skills
RES COMP SKILLS
Steps in conducting research; computer networks; Internet;
access, evaluation and use of information resources;
application of computer hardware and software in
information management and research presentation;
applicable ethics and lows.

2206212*

ภูมิทัศน์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
คุณลักษณะ รูปแบบของสารสนเทศและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในบริบทการเรียนรู้ บริบทวัฒนธรรม ชุมชนและสังคม
ทั้งในรูปที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
Information Landscapes
INFO LAND
Properties, formats of information and related concepts
in learning, cultural, communal, and societal contexts,
in both tangible and intangible forms.

2206214*

สังคมสารสนเทศ
3 (3-0-6)
สารสนเทศกับความเปลีย่ นแปลงทางสังคม บทบาทของสารสนเทศ
ในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงาน
ในประเทศและต่างประเทศด้านสารสนเทศ บทบาทและจริยธรรม
ของนักวิชาชีพสารสนเทศ มาตรฐานด้านสารสนเทศ
Information Society
INFO SOCIETY
Information and social changes; its roles in development;
Information technology and its impacts; information-related law;
information policy; roles of national and international organizations
in information; roles and ethics of information professionals;
information standards.

-----------------------------------------* รายวิชาเปิดใหม่
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2206235

2206283*

บริการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ประเภทของบริการสารสนเทศ หลักและขั้นตอนในการจัดบริการสารสนเทศ
การออกแบบบริการสารสนเทศ และการประเมินผลบริการสารสนเทศ
Information Services
INFO SERV
Types of information services; principles and process of information
service provision; information service design and evaluation
of information services.
ระบบค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ส่วนประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศ โครงสร้างฐานข้อมูลและ
ระบบการทาดรรชนี กลยุทธ์การสืบค้น การสืบค้นฐานข้อมูลเชิง
โครงสร้างและฐานข้อมูลข้อความ การสืบค้นด้วยภาษาเอสคิวแอล
การประเมินผลการสืบค้น
Information Retrieval System
INFO RETR SYST
Components of information retrieval system; database structure
and indexing system; search strategies; structured database
and text-based searching; searching with SQL; search evaluation.

2206285*

การแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
หลักการพื้นฐานการแปลงวัตถุสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลั กระบวนการแปลง
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปลง
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
Digitization
DIGITIZATION
Fundamental principles of the digitization of information objects;
digitization process; legal and ethical considerations of digitization.

2206313*

การสอนการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
แบบจาลองการรู้สารสนเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบการสอน
เพื่อการรูส้ ารสนเทศเทคโนโลยีการสอน การประเมินการรู้สารสนเทศ
การคัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ และบริการสื่อการสอนเพื่อการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Instructions
INFO LIT INST
Information literacy models; learning theories; instructional design
for information literacy; instructional technologies; information literacy
assessment; selection, acquisition, organization, storage and services
of instructional media for information literacy.

-----------------------------------------* รายวิชาเปิดใหม่
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2206315

ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
3 (2-2-5)
พัฒนาการการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพและการประเมินราคา เทคโนโลยีที่ใช้
กับธุรกิจการพิมพ์ การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดจาหน่ายสิ่งพิมพ์
The Modern Publishing Trade
MODERN PUB TRADE
Publishing development; quality control and cost estimation;
technology used in publishing trade; electronic publishing; related law;
printed materials distribution.

2206345*

บริการถาม-ตอบเชิงประจักษ์
3 (3-0-6)
บริการถาม-ตอบผ่านตัวกลาง บริการถาม-ตอบทางสังคม การวิเคราะห์
คาถามอย่างเป็นระบบ การเลือกและประเมินสารสนเทศในการตอบคาถาม
การประมวลสารสนเทศเพื่อการให้บริการถาม-ตอบเชิงประจักษ์
การนาเสนอและจัดการคาตอบเชิงประจักษ์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์โต้ตอบ
เพื่อการให้บริการถาม-ตอบเชิงประจักษ์
Evidence-based Question and Answer Services
EVIDEN Q & A SERV
Intermediated question and answer (Q&A) services; social Q&A services;
systematic question analysis; selection and evaluation of information
for answering questions; information processing for evidence-based Q&A services;
presentation and management of evidence-based answers; applications of
chatbot in Q&A services.

2206352

วิชาชีพบรรณาธิการ
3 (3-0-6)
หลักเบื้องต้นในการทางานบรรณาธิการ ทักษะการทางานบรรณาธิการสาขาต่าง ๆ
ได้แก่ บรรณาธิการต้นฉบับ บรรณาธิการต้นฉบับแปล บรรณาธิการฝ่ายศิลป์
บรรณาธิการรูปเล่ม บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการหนังสือ บรรณาธิการวารสาร
และนิตยสาร และบรรณาธิการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
Editorial Profession
EDRL PROF
Fundamental principles of editing; various areas of editorial skills: manuscript editors,
translation editors, art editors, graphic editors, executive editors, book editors,
journal and magazine editors, and electronic media editors.

2206353

เสวนาบรรณาธิการ
3 (3-0-6)
ทักษะการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การใช้เหตุผล การรับฟัง
และการวิเคราะห์ทัศนะของผู้อื่น การวิเคราะห์ข่าวสาร การผสานความคิด
และการนาความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในฐานะบรรณาธิการ
Editorial Discussion
EDRL DIS
Skills in presentation of logical ideas, reasoning, hearing, and analyzing others’
opinions; news analysis; ideas integration; and utilizing ideas as editors.

-----------------------------------------* รายวิชาเปิดใหม่
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2206375*

การจัดการจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
ลักษณะและคุณค่าของจดหมายเหตุ การประเมินคุณค่า การจัดระบบ
และการจัดทาคาอธิบาย การเข้าถึงและการใช้จดหมายเหตุ การสงวนรักษา
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรและความร่วมมือด้านจดหมายเหตุ
Archives Management
ARCHIVES MGT
Nature and value of archives; archival appraisal, arrangement
and description, access and use; preservation; related laws;
professional ethics; archival organizations and collaborations.

2206376*

การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ขอบเขตและประเภทของสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ และสงวนรักษา การจัดระบบ การเข้าถึงและการเผยแพร่
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม กฎหมายที่เกีย่ วข้อง นโยบายการจัดการ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
Cultural Heritage Information Management
CUL HERI INFO MGT
Scope and types of cultural heritage information; conservation
and preservation, organization, access and dissemination
of cultural heritage information; related laws; policies
on cultural heritage information management.

2206384

การจัดการสารสนเทศในสานักงาน
3 (3-0-6)
หลักและวิธีการจัดการสารสนเทศในสานักงาน เทคโนโลยีสาหรับจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศและเอกสาร
Office Information Management
OFFICE INFO MGT
Principles and methods for office information management;
technology for the storage and retrieval of information
and documents.

2206437

การจัดการความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือและเทคนิคสาหรับการจัดการความรู้
Knowledge Management in Organizations
KNOWLEDGE MGT ORG
Principles and concepts of knowledge management;
developing a learning organization; cultivating a learning culture;
knowledge management strategies; knowledge management processes;
knowledge management tools and techniques.

-----------------------------------------* รายวิชาเปิดใหม่
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2206439*

การจัดการข้อมูลวิจัย
3 (3-0-6)
การสื่อสารทางวิชาการและวงจรชีวิตข้อมูลวิจัย ลักษณะและประเภท
ข้อมูลวิจัย กระบวนการจัดการข้อมูลวิจัย ประเด็นทางกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Research Data Management
RES DATA MGT
Scholarly communication and research data life cycle;
characteristics and types of research data; process of research
data management; related legal and ethical considerations.

2206442*

เครื่องมือสาหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
3 (3-0-6)
ขอบเขตของมนุษยศาสตร์ดจิ ิทัล เครื่องมือในการจัดการ วิเคราะห์
และสร้างมโนทัศน์ข้อมูลในมนุษยศาสตร์ดิจิทลั
Tools for Digital Humanities
TOOLS DIGIT HUMAN
Scope of digital humanities; tools for data management, analysis,
and visualization in digital humanities.

2207103

ปรัชญาและตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
ความหมายและขอบข่ายของปรัชญา ปัญหาหลักในปรัชญา ได้แก่ปญ
ั หา
เกี่ยวกับสิ่งแท้จริงสูงสุด ความรู้และที่มาของความรู้ ปัญหาด้านจริยศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ และปรัชญาประยุกต์ ตรรกวิทยา ในฐานะเป็นเครื่องมือ
ของปรัชญา ลักษณะการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย หลักเกณฑ์
และความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล วิเคราะห์การอ้างเหตุผล
ในภาษาที่ใช้ประจาวัน
Philosophy and Logic
PHILOS LOGIC
Meaning and Scope of Philosophy: major problems of ultimate reality,
knowledge and sources of knowledge, ethics, aesthetics and applied
philosophy;logic as an instrument of Philosophy; nature of inductive
and deductive methods of reasoning; principles of valid and invalid reasoning;
an analysis of reasoning in ordinary language.

2208102

ศิลปะการละครกับชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการละครประเภทต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะการละครกับชีวิตประจาวันในศตวรรษที่ 21
Dramatic Arts and Everyday Life
Drama Everyday
General introduction to various genres of dramatic arts;
relationship between dramatic arts and everyday life in the 21st century.

-----------------------------------------* รายวิชาเปิดใหม่
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2209161

ภาษาทัศนา
3 (3-0-6)
นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษามนุษย์
มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงในภาษา
ระบบเสียง โครงสร้างคา ไวยากรณ์ ความหมาย ระบบการเขียน
การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม
และการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์
การตีความข้อมูลทางภาษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Introduction to Linguistics
INTRO LING
Definition and scope of linguistics; characteristics of human language;
basic concepts aboutspeech sounds, sound system, word structure,
grammar, meaning, writing system, languagechange, language and society,
and language learning; linguistic analysis of languages;interpretation of
qualitative and quantitative language data

2209212

ภาษามนุษย์
3 (3-0-6)
นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์
มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคา โครงสร้างประโยค
และความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์
ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง
HUMAN LANG
Human Language
Definition of language; language evolution; characteristics
of human language; basic concepts about sounds, sound systems,
sentence structures and meanings; linguistic analysis; writing systems;
language change; language and society; language and the brain.

2209304

ระบบไวยากรณ์
3 (3-0-6)
มโนทัศน์ของคา วลี และประโยค โครงสร้างของคา วลี และประโยค ชนิดของคา
ประเภททางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคาในวลี วากยสัมพันธ์ของวลีในประโยค
วิเคราะห์ระบบไวยากรณ์ในข้อมูลที่มีความยากระดับกลางในภาษาต่างๆ
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.
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2209305

ความหมายในภาษา
3 (3-0-6)
นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆ ในระดับคา
แนวทางการกาหนดความหมายของคา วงความหมาย ความหมายเหมือน
ความหมายตรงกันข้าม และการพ้องรูปพ้องเสียง
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.

2209308

ระบบเสียง
3 (3-0-6)
มโนทัศน์สาคัญทางทฤษฎีสัทวิทยา การฝึกวิเคราะห์ระบบเสียง
ปรากฎการณ์ทางสัทวิทยาที่น่าสนใจ
Sound System
SOUND SYSTEM
Important concepts in phonological theory; practice
in phonological analysis; interesting phonological phenomena.

2209309

การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา
3 (3-0-6)
การแปรของภาษาตามปัจจัยทางภาษาและสังคม การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาประเภทต่างๆ ปัจจัยที่ทาให้ภาษาเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์
ระหว่างการแปรของภาษากับการเปลี่ยนแปลงของภาษา
Variation and Change in Language
VAR CHANGE LANG
Language variation according to linguistic and social factors;
types of language change; factors contributing to language change;
relationship between language variation and change.

2209344

ภาษาศาสตร์กับการแปล
3 (3-0-6)
ความรู้เรื่องลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในภาษาซึ่งได้จาก
การศึกษาทางภาษาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสาหรับการแปล
Linguistics and Translation
LING TRANSL
Knowledge of characteristics and phenomena in language derived
from linguistic studies serving as a foundation for translation.
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2209369

ภาษาตระกูลขร้า-ไท
3 (3-0-6)
พัฒนาการของภาษาตระกูลขร้า-ไท ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไท
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไทกับภาษาตระกูลอื่น วิธีการศึกษา
ภาษาตระกูลขร้า-ไท ภาษาไทยในฐานะภาษาตระกูลขร้า-ไท ประเด็นคัดสรร
เกี่ยวกับภาษาตระกูลขร้า-ไท
Kra-Dai Languages
KRA DAI LANGUAGES
Development of Kra-Dai languages; relationship among Kra-Dai languages;
relationship between Kra-Dai languages and other language families;
methods for studying Kra-Dai languages; Thai as a Kra-Dai language;
selected issues concerning Kra-Dai languages.

2209370

ภาษาและความคิด
3 (3-0-6)
ความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์ การรับภาษาของเด็ก การรับรู้เสียงพูด
การเข้าใจภาษา การผลิตภาษา การรับภาษาที่สอง สมองกับภาษา ภาษา
วัฒนธรรม และปริชาน
Language and Mind
LANG MIND
Language ability in human beings and animals; child language acquisition;
speech perception; language comprehension; language production;
second language acquisition; brain and language; language, culture
and cognition.

2209372*

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ และแบบเครือข่ายนิวรอล
การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
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.

2209373

ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ลักษณะของภาษากับลักษณะของวัฒนธรรม ภาษากับโลกทัศน์ การจาแนกประเภททาง
ไวยากรณ์และทางวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับคาเรียกสี คาเรียกญาติ
และ อุปลักษณ์ ภาษากับเพศ ระบบภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ
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.
-----------------------------------------* รายวิชาเปิดใหม่
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2209375

ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3
3 (3-0-6)
ความหลากหลายทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
Language in ASEAN+3
LANG ASEAN+3
Linguistic diversity in ASEAN+3; language profiles of ASEAN countries
and in China, Korea, and Japan.

2209378

ภาษากับการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
มโนทัศน์สาคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
องค์ประกอบทางเสียง คา และความหมายของชื่อตราสินค้าที่สัมพันธ์กับการรับรู้
คุณลักษณะสินค้า บทบาทของโครงสร้างและการใช้ภาษาในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
Language and Marketing Communications
LANG MARKET COM
Major linguistic concepts relating to marketing communications; sound,
word and meaning components of brand names relating to the perception
of product attributes; roles of linguistic structure and use in marketing
communications strategy.

2209379

ภาษากับเพศ
3 (3-0-6)
มโนทัศน์สาคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของภาษากับเพศ
ทั้งเพศสรีระ เพศสภาวะ และเพศวิถี การแปรของภาษาตามเพศ การใช้
ภาษาเพื่อบ่งชี้เพศ การสร้าง และแสดงตัวตนทางเพศผ่านภาษา บทบาท
ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในสังคม
Language and Sex
LANG SEX
Major linguistic concepts relating to the relationship between language
and sex/gender/sexuality; linguistic variation and sex/gender/sexuality;
use of language to index sex/gender/sexuality; construction
and presentation of sex/gender/sexuality of the self through language;
roles of language as related to gender/sexual diversity in society.

2210260

วรรณคดีทัศนา
3 (3-0-6)
ธรรมชาติและลักษณะสาคัญของวรรณคดีโดยทั่วๆไป คุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อชีวิต
และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคม และศิลปะแขนงต่างๆ
และวิทยาการต่างสาขา บทคัดเลือกจากวรรณคดีหลายสมัย และหลายประเภท
Introduction to Literature
INTRO LIT
The nature and significant features of literature in general; the value
of literature in life and society; the relationship between literature
and society as well as other art forms and branches of knowledge;
selections from works of various periods and genres.
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2210335

ปริทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
พัฒนาการของวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและประเด็นสาคัญของวัฒนธรรมศึกษา
การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทวัฒนธรรมคัดสรร
Introduction to Cultural Studies
INTRO CULT STUD
Development of Cultural Studies; key concepts and issues
in Cultural Studies; analysis and criticism of selected cultural texts.

