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โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 2 
   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หนว่ยกิต 
   ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกวา่                   24  หน่วยกิต 
    -  สัมมนา          2  หนว่ยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ       15  หนว่ยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกวา่        7 หน่วยกิต 
   ข. วิทยานพินธ ์      ไม่น้อยกวา่     12 หน่วยกิต 
  

รายวิชา 
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  -  สัมมนา  2  หน่วยกิต 

01372597 สัมมนา 
(Seminar) 

1,1 

  -  วชิาเอกบังคบั 15 หน่วยกติ 
01372511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 

(Phonetics and Phonology) 
3(3-0-6) 

01372521 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์
(Morphology and Syntax) 

3(3-0-6) 

01372531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร ์
(Semantics and Pragmatics) 

3(3-0-6) 

01372561 การประยกุต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(Applications of Linguistics to Related Fields) 

3(3-0-6) 

01372591 ระเบียบวธิีวิจยัทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(Research Methods in Applied Linguistics) 

3(3-0-6) 

 -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
    เลือกเรียนวิชาจากตัวอย่างรายวิชาตอ่ไปนี้ 

01372512 สัทศาสตร์และสัทวิทยาประยกุต์ 
(Applied Phonetics and Phonology) 

3(3-0-6) 

01372522 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ประยุกต์ 
(Applied Morphology and Syntax) 

3(3-0-6) 

01372532 อรรถศาสตร์ประยุกต ์
(Applied Semantics) 

3(3-0-6) 

01372533 วัจนปฏบิัติศาสตร์ประยุกต ์
(Applied Pragmatics) 

3(3-0-6) 

 

เร่ิมใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 



 

01372534 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
(Critical Discourse Analysis) 

3(3-0-6) 

01372535 การประยกุต์ภาษาศาสตร์ในการแปล 
(Applications of Linguistics in Translation)  

3(3-0-6) 

01372536 การแปลภาษาในส่ือดจิิทัล 
(Translation on Language in Digital Media) 

3(3-0-6) 

01372541 ภาษาศาสตร์สังคม 
(Sociolinguistics) 

3(3-0-6) 

01372551 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
(Southeast Asian Linguistics) 

3(3-0-6) 

01372552 การเขียนเชิงวิชาการทางภาษาศาสตร์  
(Academic Writing in Linguistics)  

3(3-0-6)  
 

01372553 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  
(Psycholinguistics)  

3(3-0-6)  
 

01372554 การรับภาษา  
(Language Acquisition) 

3(3-0-6)  
 

01372555 แบบลักษณ์ภาษาและการประยกุต ์
(Linguistic Typology and Applications) 

3(3-0-6) 

01372556 แนวโน้มปจัจุบันทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
(Current Trends in Applied Linguistics)  

3(3-0-6) 

01372557 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาไทยกับภาษาเป้าหมาย  
(Contrastive Analysis of Thai and Target Language) 

3(3-0-6) 

01372558 การสอนภาษาไทยในปริบทสังคมและวฒันธรรม 
(Teaching Thai in Socio-cultural Contexts)  

3(3-0-6) 

01372559 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ  
(Current Issues in Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language)  

3(3-0-6) 

01372564 แนวคิดทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
(Approaches for Computational Linguistics)  

3(3-0-6)  
 

01372565 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  
(Corpus Linguistics)  

3(3-0-6) 

01372571 ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย 
(Linguistics and Law)  

3(3-0-6) 

01372572 ภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง 
(Experimental Linguistics)  

3(3-0-6) 

01372581 ความบกพรอ่งทางภาษา 
(Language Disorders)  

3(3-0-6) 

01372582 ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics)  

3(3-0-6) 

01372596 เร่ืองเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
(Selected Topics in Applied Linguistics) 

1-3  
 

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
01372599 วิทยานพินธ ์

(Thesis) 
1-12 

 
 
 
 
 
                 



 

       แผน ข 
             จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่  36 หน่วยกิต 
               ก. วิชาเอก                  ไม่น้อยกว่า  30 หนว่ยกิต 

-  สัมมนา         2  หนว่ยกิต 
-  วิชาเอกบังคับ      15  หนว่ยกิต 
-  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  13  หน่วยกิต 

            ข. การค้นคว้าอิสระ                    6  หนว่ยกิต 
 

รายวิชา 
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  -  สัมมนา  2  หน่วยกิต 

01372597 สัมมนา 
(Seminar) 

1,1 

  -  วชิาเอกบังคบั 15 หน่วยกติ 
01372511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 

(Phonetics and Phonology) 
3(3-0-6) 

01372521 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์
(Morphology and Syntax) 

3(3-0-6) 

01372531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร ์
(Semantics and Pragmatics) 

3(3-0-6) 

01372561 การประยกุต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(Applications of Linguistics to Related Fields) 

3(3-0-6) 

01372591 ระเบียบวธิีวิจยัทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(Research Methods in Applied Linguistics) 

3(3-0-6) 

 -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
    เลือกเรียนวิชาจากตัวอย่างรายวิชาตอ่ไปนี้ 

01372512 สัทศาสตร์และสัทวิทยาประยกุต์ 
(Applied Phonetics and Phonology) 

3(3-0-6) 

01372522 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ประยุกต์ 
(Applied Morphology and Syntax) 

3(3-0-6) 

01372532 อรรถศาสตร์ประยุกต ์
(Applied Semantics) 

3(3-0-6) 

01372533 วัจนปฏบิัติศาสตร์ประยุกต ์
(Applied Pragmatics) 

3(3-0-6) 

01372534 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
(Critical Discourse Analysis) 

3(3-0-6) 

01372535 การประยกุต์ภาษาศาสตร์ในการแปล 
(Applications of Linguistics in Translation)  

3(3-0-6) 

01372536 การแปลภาษาในส่ือดจิิทัล 
(Translation on Language in Digital Media) 

3(3-0-6) 

01372541 ภาษาศาสตร์สังคม 
(Sociolinguistics) 

3(3-0-6) 

01372551 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
(Southeast Asian Linguistics) 

3(3-0-6) 

01372552 การเขียนเชิงวิชาการทางภาษาศาสตร์  
(Academic Writing in Linguistics)  

3(3-0-6)  
 

01372553 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  
(Psycholinguistics)  

3(3-0-6)  
 

 



 

01372554 การรับภาษา  
(Language Acquisition) 

3(3-0-6)  
 

01372555 แบบลักษณ์ภาษาและการประยกุต ์
(Linguistic Typology and Applications) 

3(3-0-6) 

01372556 แนวโน้มปจัจุบันทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
(Current Trends in Applied Linguistics)  

3(3-0-6) 

01372557 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาไทยกับภาษาเป้าหมาย  
(Contrastive Analysis of Thai and Target Language) 

3(3-0-6) 

01372558 การสอนภาษาไทยในปริบทสังคมและวฒันธรรม 
(Teaching Thai in Socio-cultural Contexts)  

3(3-0-6) 

01372559 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ  
(Current Issues in Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language)  

3(3-0-6) 

01372564 แนวคิดทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
(Approaches for Computational Linguistics)  

3(3-0-6)  
 

01372565 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  
(Corpus Linguistics)  

3(3-0-6) 

01372571 ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย 
(Linguistics and Law)  

3(3-0-6) 

01372572 ภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง 
(Experimental Linguistics)  

3(3-0-6) 

01372581 ความบกพรอ่งทางภาษา 
(Language Disorders)  

3(3-0-6) 

01372582 ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics)  

3(3-0-6) 

01372596 เร่ืองเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
(Selected Topics in Applied Linguistics) 

1-3  
 

ข. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
01372595 การศึกษาค้นควา้อิสระ 

(Independent  Study) 
3,3 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

01372511 สัทศาสตรแ์ละสัทวิทยา 
(Phonetics and Phonology) 

3(3-0-6) 

 เสียงและระบบเสียงในภาษา การถ่ายถอดเสียง ทฤษฎีทางสัทวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาต่าง ๆ  
 Speech sounds and phonological system. Transcription. Phonological theories and analysis of languages. 
 

01372512 สัทศาสตรแ์ละสัทวิทยาประยุกต์ 
(Applied Phonetics and Phonology) 

3(3-0-6) 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 01372511 
 การประยกุต์ใช้สัทศาสตร์และสัทวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 The application of Phonetics and Phonology to related fields. 
 

01372522 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธป์ระยกุต์ 
 (Applied Morphology and Syntax) 

3(3-0-6) 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 01372521 
 การสร้างค า โครงสร้างค าและวลี การกสัมพันธ์ การประยกุต์วิทยาหนว่ยค าและวากยสัมพันธ์กับศาสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 
 Word formation. Hierarchical structure of words and phrases. Case relations. Application of morphology and 
syntax to related fields. 



 

01372531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตัิศาสตร์ 
(Semantics and Pragmatics) 

3(3-0-6) 

 ความหมายในภาษา อรรถศาสตร์ ชนิดของความหมาย ระดับของความหมาย ศัพทอรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์ไวยากรณ์  
บริบท วัจนปฏิบัติศาสตร์ มูลบท ความหมายชี้บ่งเป็นนัย การบ่งชี้ วัจนกรรม ความสัมพันธ์ระหวา่งอรรถศาสตร์และวจันปฏิบัติศาสตร์ 
 Meaning in Language. Semantics. Types of Meanings. Levels of meanings. Lexical semantics. Grammatical 
semantics. Context. Pragmatics. Presupposition. Implicature. Deixis. Speech act. Relationships between semantics 
and pragmatics. 
 

01372532 อรรถศาสตร์ประยุกต ์
 (Applied Semantics) 

3(3-0-6) 
 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 01372531 
 มโนทัศน์ หลักการ และพัฒนาการของทฤษฎีอรรถศาสตร์ การน าทฤษฎีทางอรรถศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ 
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแปล และ 30 การสอนภาษา 
 Concepts, principles and developments of semantic theories. Applications of semantic theories to 
communication analysis, translation and language teaching. 
 

01372533 วัจปฏบิัติศาสตร์ประยุกต์ 
 (Applied Pragmatics) 

3(3-0-6) 
 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 01372531 
 ปัจจัยนอกเหนือจากรูปภาษาที่มีผลต่อการตีความความหมายถ้อยค า วัจน-กรรมและหลักการความร่วมมอื  
การประยกุต์วัจนปฏิบัติศาสตร์กบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 Extra-linguistic factors influencing the interpretation of utterances. Speech act and co-operative principle. 
Application of pragmatics to related fields. 
 

01372534 วาทกรรมวิเคราะห์เชงิวิพากษ ์
(Critical Discourse Analysis) 

3(3-0-6) 
 

 วาทกรรมวิเคราะห์และวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ แนวคิดและหลกัการในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวพิากษ์ 
ความสัมพันธ์ระหวา่งวาทกรรม อ านาจ และอุดมการณ์ การประยุกต์การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในสาขาภาษาศาสตร์กับศาสตร์ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 Discourse analysis and critical discourse analysis. Principles and basic notions of critical discourse analysis. 
The relations between language, power, and ideology. Applications of methods in critical discourse analysis to 
linguistics and related fields. 
 

01372535 การประยุกต์ภาษาศาสตร์ในการแปล 
(Applications of Linguistics in Translation) 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ประยกุต์เพื่อการแปล ชนิดของการแปลในมุมมอง
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์กลวธิีทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการแปล การแปลตามแนวภาษาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกตภ์าษาศาสตร์ 
เพื่อแก้ปัญหาในการแปล การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาส าหรับการแปล เทคนิคทางด้านภาษาศาสตร์ประยกุต์เพื่อการแปล 
 Introduction to translation. Concepts and theories in applied linguistics for translation. Translation types 
from applied linguistic perspective. Applied linguistic strategies in translation. Translation according to applied 
linguistic approaches. Applications of linguistics in translation problems. Contrastive Analysis of language in 
translation. Applied linguistic techniques for translation. 
 

01372536 การแปลภาษาในสื่อดิจิทัล 
(Translation on Language in Digital Media) 

3(3-0-6) 

 ภาษาในส่ือดจิิทัล รูปแบบของสื่อดิจิทัล การแปลภาษาสแลง การแปลขา่ว การแปลฉลากสินค้า การแปลโฆษณา การแปล 
บทพากย์ การแปลวรรณกรรม 
 Language In digital media. Digital media platforms. Slang translation. News translation. Label translation. 
Advertising translation. Dubbing translation. Literary translation. 



 

01372541 ภาษาศาสตร์สังคม 
(Sociolinguistics) 

3(3-0-6) 
 

 แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สังคม ปัจจัยทางสังคมในการใช้ภาษาจริง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาในสังคม 
ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษา วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา 
 Conceptualization of sociolinguistics. Social factors in language use. Language-in-society phenomena. The 
relationship between language, culture and ecology. 
 

01372551 ภาษาศาสตร์เปรียบตา่ง 
(Contrastive Linguistics) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบและโครงสร้างภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบเสียง โครงสร้างค า โครงสร้างวลี โครงสร้าง
ประโยค 
 Comparative study of the systems and structures of languages from linguistic perspectives. Sound systems. 
Word structures. Phrase structures. Sentence structures. 
 

01372552 การเขียนเชิงวชิาการทางภาษาศาสตร์ 
(Academic Writing in Linguistics) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของภาษาเชิงวิชาการ รูปแบบการเขียนเชิงวิชาการทางสายภาษาศาสตร์ องค์ประกอบและโครงสร้างของงานเขียน
ระดับย่อหนา้ เรียงความ และบทความวิจัยทางสายภาษาศาสตร์ 
 Characteristics of academic language. Forms of academic writing in linguistics. Components and structures 
of paragraphs, essays, and research papers in linguistics. 
 

01372553 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 
(Psycholinguistics) 

3(3-0-6) 

 กระบวนการทางภาษาของมนุษย์ในการสื่อและเข้าใจภาษา สมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ภาษา ปจัจยัทางสังคมและจติวิทยา 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา 
 Human language processing in communication and comprehension. The human brain and language 
learning. Social and psychological factors affecting language learning. 
 

01372554 การรับภาษา 
(Language Acquisition) 

3(3-0-6) 
 

 กระบวนการรับภาษาแม่และภาษาที่สอง และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง การรับระบบเสียง ระบบค า และระบบวากยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับภาษาแม่และภาษาที่สอง 
 First and second language acquisition processes and related theories. Phonological, morphological and 
syntactic acquisition. Relationship between first and second language acquisition. 
 

01372555 ภาษาศาสตร์กับปัญหาการแปล 
(Linguistics and Translation Problems) 

3(3-0-6) 
 

 ทฤษฎีการแปล รูปค าและความหมาย ปัญหาการแปลซ่ึงเกิดจากความแตกตา่งระหว่างภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปล วิธกีารแก้ไขปญัหาการแปล 
 Theories of translation. Form and meaning. Problems arising from linguistic difference between the source 
language and the target language. Factors affecting translation's work. Solution to resolve translation problems. 
 

01372556 แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(Current Trends in Applied Linguistics) 

3(3-0-6) 
 

 ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการวิจัยดา้นภาษาศาสตร์ประยกุต์ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นิตภิาษาศาสตร์ และการเรียนภาษา 
 Current issues and research trends in applied linguistics, computational linguistics, forensic linguistics, and 
language learning. 
 
 



 

01372561 การประยุกต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(Applications of Linguistics to Related Fields) 

3(3-0-6) 

01372564 แนวคิดทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(Approaches for Computational Linguistics) 

3(3-0-6) 
 

01372565 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 
 (Corpus Linguistics) 

3(3-0-6) 
 

01372571 ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย 
(Linguistics and Law) 

3(3-0-6) 
 

01372557 การวิเคราะห์เปรียบตา่งภาษาไทยกบัภาษาเป้าหมาย 
(Contrastive Analysis of Thai and Target Language) 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาไทยกับภาษาเป้าหมายตามแนวภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์เปรียบต่างระบบตวัเขียน ระบบเสียง 
ระบบค า และระบบไวยากรณ์ของภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ 
 Contrastive analysis of Thai and target languages through linguistic approaches. Contrastive analysis of Thai 
writing system, sound system, morphological system, grammatical systems and those of foreign languages. 
 

01372558 การสอนภาษาไทยในปริบทสังคมและวัฒนธรรม 
(Teaching Thai in Socio-cultural Contexts) 

3(3-0-6) 

 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสอนค าในภาษาไทยที่สัมพันธก์ับวัฒนธรรม ค าไทยที่ไม่สามารถแปลขา้มภาษา การสอนภาษาไทย
ที่ใช้แตกต่างกันตามสถานการณ์ การสอนเร่ืองความสุภาพในภาษาไทย การสอนประโยคแสดงเจตนาต่าง ๆ ในภาษาไทย 
 Cross-cultural communication. Teaching Thai words related to culture. Thai words that cannot be translated 
into another language. Teaching Thai in situational variations. Teaching politeness in Thai. Teaching Thai sentences 
with different speech acts. 
 

01372559 ประเด็นปัจจบุันทางภาษาศาสตรเ์พื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(Current Issues in Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language) 

3(3-0-6) 

 ประเด็นปัจจุบันด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาไทยในมุมมองแบบลกัษณ์ภาษา ภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์  
การสอนภาษาไทยโดยใช้คลังข้อมูล ทฤษฎีภาษาศาสตร์ในกระแสปัจจุบัน 
 Current issues in Thai linguistics. Thai language from a typological perspective. Thai language on social 
media. Corpus-based approaches to Thai language teaching. Current linguistic theories. 
 

 มโนทัศน์และหลักการของภาษาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์แนวคิดและหลกัการทางภาษาศาสตร์กับประเด็นปัญหาต่างๆ  
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การท าวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต ์
 Concepts and principles of Applied Linguistics. Applications of concepts and principles of linguistics to 
problems in related fields. Doing research in Applied Linguistics.  
 

 มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์เชิง สัทวทิยา วิทยาหน่วยค า การแจงโครงสร้าง 
ทางวากยสัมพันธ ์การตีความหมายทางอรรถศาสตร์ สัมพันธสารและความหมาย งานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ด้วยคอมพวิเตอร์ 
 Basic concepts of natural language processing. Analysis of phonology, morphology, syntactic parsing, 
semantic interpretation, discourse and semantics. Related research in natural language processing. 
 

 การออกแบบและสร้างคลังข้อมูลภาษาศาสตร์ เครื่องมือและวิธีการในการสร้างคลังข้อมูลภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์คลังข้อมูล
ภาษาศาสตร์ โปรแกรมประยกุต์อิงคลังข้อมูลภาษาศาสตร์ 
 Designing and constructing linguistic corpora. Tools and methodology in linguistic corpora constructing. 
Analysis of linguistic corpora. The corpus based applications.  
 

 ภาพรวมและพัฒนาการของการศึกษาดา้นภาษาศาสตร์กับกฎหมาย กรณีศึกษาบทบาทของนักภาษาศาสตร์ในกระบวนการ
ยุติธรรม บทบาทของสัทศาสตร์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิศาสตร์ และลีลาการใชภ้าษาในกระบวนการยุติธรรมการวิจยัด้านภาษาศาสตร์
ประยุกต์กบักฎหมาย การวจิัยกบัตัวบทกฎหมาย ข้อความค าเตือนในฉลากของผลิตภัณฑ์ และข้อความโฆษณา 



 

01372572 ภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง 
(Experimental Linguistics) 

3(3-0-6) 
 

01372581 ความบกพร่องทางภาษา 
(Language Disorders) 

3(3-0-6) 
 

01372582 ภาษาศาสตร์ประสาทวทิยา 
(Neurolinguistics) 

3(3-0-6) 
 

01372591 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตรป์ระยกุต์ 
(Research Methods in Applied Linguistics) 

3(3-0-6) 
 

01372595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

3 
 

 Overview and development of studies in linguistics and laws. Case studies of the role of linguists in justice 
system. Roles of phonetics, semantics, pragmatics, and stylistics in justice system. Research in applied linguistics 
and laws. Research in legal texts, labels in products, and language use in commercials. 
 

 ภาพรวมของภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง ลักษณะเด่น ข้อจ ากัดและปัญหาของการวิจยัภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง ตัวแปรและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนา่เช่ือถือ การออกแบบงานวิจัยภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล  
การทดลองด้านเสียง ความหมาย และโครงสร้างภาษาในเชิงนิติภาษาศาสตร์ 
 Overview of experimental linguistics. Advantages and limitations in experimental linguistics. Variables and 
factors that affect reliability. Experimental design. Computer software used in experimental linguistics. Experimental 
studies in sound, meaning and syntactic structure for forensic linguistics applications. 
  

 ประเภทของความบกพร่องทางภาษา ความบกพร่องทางการอา่นและการเขียน แบบคัดกรองความบกพร่องทางภาษา ลักษณะ
ความผิดปกติทางภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ลกัษณะความผิดปกติทางภาษาของเด็กออทิสตกิ การอ่านเร่ืองที่
เกี่ยวขอ้ง เทคโนโลยีส าหรับช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 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. 
 

 กายวิภาคและหนา้ที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองที่สัมพันธ์กับภาษา วธิีการวิจยัและ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา แง่มุมต่างๆ ของภาษาในมุมมองของภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา ความบกพร่องทางภาษา การประมวลผล เสียงและระบบ
เสียง การประมวลผลค าและระบบไวยากรณ์ การประมวลผลความ หมาย การประมวลผลการเขียนและการอ่าน การออกแบบ 
การทดลองในทางภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยากบัการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ การประยุกต์ใช้ผลลัพธ์
ทางการวิจยัด้านภาษาศาสตร์ประสาทวทิยา 
 Anatomy and functions of brain areas related to language. Research methods and instruments used in 
neurolinguistics. Various aspects of languages in neurolinguistics. Linguistic impairment. Sound processing. Word and 
grammatical processing. Meaning processing. Reading and writing processing. Experimental design in neurolinguistics. 
Neurolinguistics and foreign language acquisition. Applications of findings from neurolinguistic researches.  
 

 หลักและระเบยีบวธิีทางการวิจยัทางภาษาศาสตร์ประยุกต ์การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวขอ้งานวิจยั วิธีรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อการวางแผนการวิจัย การก าหนดตัวอย่างและเทคนิควิธกีาร การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจยั การจัดท ารายงาน 
เพื่อการน าเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ 
 Research principles and methods in applied linguistics and problem analysis for research topic 
identification, data collection for research planning, identification of samples and techniques. Analysis, 
interpretation and discussion of research results. Report writing for presentation and publication.  
 

 การศึกษาค้นควา้อิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน 
 Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compiled into a written report.
  



 

 
01372596 เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 (Selected Topics in Applied Linguistics) 
1-3 

 

01372597 สัมมนา 
(Seminar) 

1 

01372599 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

1-12 
 

 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดังนี ้
 แผน ก แบบ ก 1 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลกัษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้
 
 
 
  
 
 
 
 

 เร่ืองเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ในระดับปริญญาโท หัวขอ้เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Selected topics in applied linguistics at the master’s degree level. Topics are subject to change each 
semester.  
 

 การน าเสนอและอภิปรายหวัข้อที่นา่สนใจทางภาษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท 
 Presentation and discussion on current interesting topics in linguistics at the master’s degree level. 
 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
 Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 


