3.

หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1
3.1.1.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

48

หน่ วยกิ ต

3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
3.1.1.3 รายวิชา

7
4
3
48

หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต

ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า
5
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
- สัมมนา
4
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01372697 สัมมนา
1,1,1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 1
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01372691 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
3(3-0-6)
ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Advanced Research Techniques
in Applied Linguistics)
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
01372699
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

48

หน่วยกิต
1-48

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2.1
3.1.2.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

48

หน่ วยกิ ต

12
4
3
5
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

3.1.2.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
01372697 สัมมนา
(Seminar)

ไม่น้อยกว่า

5
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
1,1,1,1

-

วิชาเอกบังคับ
3
หน่วยกิต
01372691 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Advanced Research Techniques
in Applied Linguistics)

-

วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

5

หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต และ/หรือ
เลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทีม่ รี หัสสามตัวท้าย
ตัง้ แต่ 500 ขึน้ ไป ทัง้ นี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจาตัว
นิสติ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
01372611** สัทศาสตร์และสัทวิทยาขัน้ สูง
(Advanced Phonetics and Phonology)
01372612* เสียงกับเทคโนโลยี
(Speech and Technology)
01372621** วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ขนั ้ สูง
(Advanced Morphology and Syntax)
01372622** อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ขนั ้ สูง
(Advanced Semantics and Pragmatics)

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

01372631** การแปรและการเปลีย่ นแปลงของภาษา
(Language Variation and Change)
01372632* ภาษาและโลกาภิวตั น์
(Language and Globalization)
01372633* วาทกรรมกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
(Discourse and Social Crises)
01372641** ภาษาศาสตร์ขา้ มสมัย
(Diachronic Linguistics)
01372642* แบบลักษณ์ภาษา
(Linguistic Typology)
01372651** ภาษาศาสตร์ปริชานขัน้ สูง
(Advanced Cognitive Linguistics)
01372652* การรับและการพัฒนาภาษา
(Language Acquisition and Development)
01372653* การประมวลผลภาษา
(Language Processing)
01372681 การประยุกต์งานประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Application of Natural Language Processing)

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)

01372682** ประเด็นปั จจุบนั ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Current Issues in Applied Linguistics)
01372683* การแปลในยุคดิตทิ ลั
3(3-0-6)
(Translation in Digital Era)
01372684* ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขนั ้ สูงกับความบกพร่องทางภาษา3(3-0-6)
(Advanced Applied Linguistics
and Language Disorders)
01372685* การเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
(Language Learning and Teaching)
01372692** ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์3(3-0-6)
(Data and Data Analysis in Applied Linguistics)
01372696** เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
1-3
(Selected Topics in Applied Linguistics)
ข. วิทยานิพนธ์
01372699

ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36

หน่วยกิต
1-36

3.1.3 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2.2
3.1.3.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

72

หน่ วยกิ ต

3.1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

24
4
12
8
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต
- สัมมนา
4
หน่วยกิต
01372697 สัมมนา
1,1,1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
12
หน่วยกิต
01372511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0-6)
(Phonetics and Phonology)
01372521 วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Morphology and Syntax)
01372531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์
3(3-0-6)
(Semantics and Pragmatics)
01372691 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Advanced Research Techniques in Applied Linguistics)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 8
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต และ/หรือ
เลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทีม่ รี หัสสามตัวท้ายตัง้ แต่
500 ขึน้ ไป ทัง้ นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจาตัวนิสติ โดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
01372611** สัทศาสตร์และสัทวิทยาขัน้ สูง
(Advanced Phonetics and Phonology)
01372612* เสียงกับเทคโนโลยี
(Speech and Technology)
01372621** วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ขนั ้ สูง
(Advanced Morphology and Syntax)

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

01372622** อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ขนั ้ สูง
(Advanced Semantics and Pragmatics)
01372631** การแปรและการเปลีย่ นแปลงของภาษา
(Language Variation and Change)
01372632* ภาษาและโลกาภิวตั น์
(Language and Globalization)
01372633* วาทกรรมกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
(Discourse and Social Crises)
01372641** ภาษาศาสตร์ขา้ มสมัย
(Diachronic Linguistics)
01372642* แบบลักษณ์ภาษา
(Linguistic Typology)
01372651** ภาษาศาสตร์ปริชานขัน้ สูง
(Advanced Cognitive Linguistics)
01372652* การรับและการพัฒนาภาษา
(Language Acquisition and Development)
01372653* การประมวลผลภาษา
(Language Processing)
01372681 การประยุกต์งานประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Application of Natural Language Processing)

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)

01372682** ประเด็นปั จจุบนั ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Current Issues in Applied Linguistics)
01372683* การแปลในยุคดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Translation in Digital Era)
01372684* ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขนั ้ สูงกับความบกพร่องทางภาษา3(3-0-6)
(Advanced Applied Linguistics and
Language Disorders)
01372685* การเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
(Language Learning and Teaching)
01372692** ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์3(3-0-6)
(Data and Data Analysis in Applied Linguistics)
01372696** เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
1-3
(Selected Topics in Applied Linguistics)
ข. วิทยานิพนธ์
01372699

ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

48
1-48

หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
01372611** สัทศาสตร์และสัทวิทยาขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Phonetics and Phonology)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา แนวโน้มปั จจุบนั ของงานวิจยั
ทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
Advanced concepts, theories and research methodology in phonetics and phonology.
Current research trends in phonetics and phonology.
01372612*

เสียงกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Speech and Technology)
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เสียงสังเคราะห์ สื่อการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ บทบาทของเทคโนโลยีกบั การวิจยั ด้านเสียง
Speech problems analysis using computer software. Speech synthesis. Computer-assisted
learning materials. The role of technology in speech research.

01372621** วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Morphology and Syntax)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางวิทยาหน่ วยคาและวากยสัมพันธ์ แนวโน้มปั จจุบนั
ของงานวิจยั ทางวิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์

Advanced concepts, theories and research methodology in morphology and syntax. Current
research trends in morphology and syntax.
01372622** อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Semantics and Pragmatics)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ แนวโน้มปั จจุบนั
ของงานวิจยั ทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์
Advanced concepts, theories and research methodology in semantics and pragmatics.
Current research trends in semantics and pragmatics.
01372631** การแปรและการเปลีย่ นแปลงของภาษา
3(3-0-6)
(Language Variation and Change)
การวิเคราะห์การแปรของภาษาประเภทต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากปั จจัยทางสังคมที่หลากหลาย
หลักการ กระบวนการ ระดับและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภาษา แนวโน้มปั จจุบนั ของการศึกษาการ
แปรและการเปลีย่ นแปลงของภาษา
Analysis of different types of variation in language, caused by various social factors.
Principles, processes, levels, and possible causes of language change. Current trends in
language variation and change studies
01372632*

ภาษาและโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
(Language and Globalization)
ผลกระทบของโลกาภิวตั น์ ต่อการใช้ภาษา ภาษามาตรฐานและการแปรของภาษา หน้ าที่และ
รู ป แบบของภาษากลางในภู มิภ าคและแวดวงต่ า งๆ ประเด็ น ส าคัญ ทางภาษาศาสตร์ ท่ีเ กี่ย วกับ
ภาษากลาง
The impact of globalization on the use of language. Standard Language and language
variation. The function and form of lingua francas in various settings and domains. Important
linguistic issues related to lingua francas.

01372633*

วาทกรรมกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
3(3-0-6)
(Discourse and Social Crises)
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ แนวคิดและหลักการในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม อานาจ อุดมการณ์ และการครอบงา การประยุกต์วาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์กบั วิกฤตการณ์ทางสังคม
Critical Discourse Analysis (CDA). Concepts and principles in Critical Discourse Analysis.
Relations among discourse, power, ideology, and hegemony. Critical Discourse Analysis and its
applications to social crises.

01372641** ภาษาศาสตร์ขา้ มสมัย
3(3-0-6)
(Diachronic Linguistics)
การเปลี่ยนแปลงของภาษา ข้อมูลภาษาข้ามสมัย การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ การกลายเป็ นศัพท์
พัฒนาการของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทิศทางการเปลีย่ นแปลงของภาษาในยุคสังคมพลิกผัน

Language change. Data in diachronic linguistics. Grammaticalization. Lexicalization.
Development of Language. Directions of language change in disruptive society.
01372642*

แบบลักษณ์ภาษา
3(3-0-6)
(Linguistic Typology)
แบบลักษณ์ภาษาและสากลลักษณ์ภาษา ระเบียบวีวจิ ยั ทางแบบลักษณ์ภาษา ระบบไวยากรณ์
ระบบความหมาย และหน่วยสร้าง แนวโน้มปั จจุบนั ของงานวิจยั ทางแบบลักษณ์ภาษา
Typology and universals. Methodology in linguistic typology. Grammatical system, semantic
system, and construction. Current research trends in linguistic typology.

01372651** ภาษาศาสตร์ปริชานขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Cognitive Linguistics)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางภาษาศาสตร์ปริชาน แนวโน้มปั จจุบนั ของงานวิจยั
ทางภาษาศาสตร์ปริชาน
Advanced concepts, theories, and research methodology in Cognitive Linguistics. Current
research trends in Cognitive Linguistics.
01372652*

การรับและการพัฒนาภาษา
3(3-0-6)
(Language Acquisition and Development)
กรอบทฤษฎีการรับภาษาการพัฒนาภาษา ข้อมูลวิจยั ทางการรับภาษาการพัฒนาภาษา การรับ
ภาษาการพัฒนาภาษาในระดับเสียง วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และสัมพันธสาร ปั จจัยทางสังคมทีม่ ผี ล
ต่อการรับภาษาและการพัฒนาภาษา
Theories in language acquisition and language development. Research data in language
acquisition and language development. Acquisition and development at the phonological,
syntactic, semantic and discourse levels. Social factors affecting language acquisition and
language development.

01372653*

การประมวลผลภาษา
3(3-0-6)
(Language Processing)
การประมวลผลภาษาในระดับ เสียง คาและประโยค โมเดลการประมวลผลภาษา การประมวลผล
พหุภาษา การสูญเสียภาษา สมองกับการประมวลผลภาษา
Language processing at sound, word and sentence levels. Language processing models.
Multilingual language processing. Aphasia. Brain and language processing.

01372682** ประเด็นปั จจุบนั ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Current Issues in Applied Linguistics)
ศึกษาทฤษฎีและแนวโน้มในปั จจุบนั ทางภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรูท้ างภาษาศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่นื ๆ เช่น การเรียนการสอนภาษา การรับภาษา นิติภาษาศาสตร์ และความบกพร่องทางการ
เรียนรู้

Study of current theories and trends in linguistics. Application of linguistic knowledge in
other fields such as language teaching and learning, language acquisition, forensic linguistics,
and learning disabilities.
01372683*

การแปลในยุคดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Translation in the Digital Era)
ความแตกต่างระหว่างการแปลโดยมนุ ษย์และการแปลด้วยเครื่อง พัฒนาการของการแปลโดย
อาศัยเทคโนโลยี เครื่องมือช่วยแปลในปั จจุบนั คลังข้อมูลสาหรับการแปลด้วยเครื่อง แนวโน้มการทาวิจยั
ด้านการแปลด้วยเครื่องในปั จจุบนั
Differences between human translators and machine translation. Development of machine
translation. Current machine-assisted translation tools. Corpora for machine translation. Trends
in machine translation research.

01372684*

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขนั ้ สูงกับความบกพร่องทางภาษา
3(3-0-6)
Advanced Applied Linguistics and Language Disorders
ประเภทของความบกพร่องทางภาษา ความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน แบบคัดกรอง
ความบกพร่องทางภาษา ลักษณะความผิดปกติทางภาษาของเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
ลักษณะความผิดปกติทางภาษาของเด็กออทิสติก การอ่านเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง เทคโนโลยีสาหรับช่วยเหลือ
เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
Classification of language disorders. Dyslexia. Language disorder assessments. Language
characteristics of children with learning disabilities. Language characteristics of children with
autism. Reading in related issues. Assistive technology for children with learning disabilities

01372685

การเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
พัฒนาการของแนวทางการเรียนการสอนภาษาทีม่ รี ากฐานจากทฤษฎีภาษาและทฤษฎีการเรียนรู้
องค์ ป ระกอบของสามัต ติย ะสื่อ สาร แนวทางการสอนและแนวโน้ ม การวิจ ัย ด้า นการสอนค าศัพ ท์
ไวยากรณ์ และทักษะภาษาต่างๆ ในปั จจุบนั ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูเ้ รียนและผูส้ อนภาษา
Development of language learning and teaching approaches based on theories of language
and theories of learning. Components of communicative competence. Pedagogical approaches
and current research trends for vocabulary, grammar and language skill learning and teaching.
Factors influencing success in language learning and teaching.

01372691

ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology in Applied Linguistics)
งานวิจ ัย ขัน้ สูง ทางภาษาศาสตร์ป ระยุ ก ต์ และการจัด ท าโครงร่ า งการวิจ ัย การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเขียนและเสนอ
บทความทางวิชาการ
Advanced research in applied linguistics and preparation of research proposal. Application
of information technology and computer data processing and retrievals. Data analysis, article
writing and presentation.

01372692** ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์

3(3-0-6)

(Data and Data Analysis in Applied Linguistics)
วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ เชิงลึก แบบสอบถาม และ ข้อมูลภาษาเชิงการทดลอง
แหล่งข้อมูลภาษา ได้แก่ คลังข้อมูลภาษา ข้อมูลภาษาพูด และข้อมูลภาษาเขียน การจัดการข้อมูลและ
การจัดทาแผนภาพแสดงข้อมูล
Data collection methods including in- depth interview, questionnaire and experiment.
Linguistic data resources including corpus, written language data and oral language data. Data
management and data visualization.
01372696** เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Applied Linguistics)
เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in applied linguistics at the doctoral degree level. Topics are subject to
change each semester.
01372697

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อทีน่ ่าสนใจทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาเอก
Presentation and discussion on interesting topics in applied linguistics at the doctoral degree
level.

01372699

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจยั ในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level and compile into a thesis.
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