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โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า

48 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
48 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
- สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01372697
สัมมนา
(seminar)
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
01372691
ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Advanced ResearchMethodologyinAppliedLinguistics)
แบบ 2.1
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า

1,1,1,1

3(3-0-6)

48 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- สัมมนา 4 หน่วยกิต
01372697
สัมมนา
(seminar)
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
01372691
ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Advanced ResearchMethodologyinAppliedLinguistics)

1,1,1,1

3(3-0-6)

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนจากรายวิชาจากสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่มีรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสาหรับรายวิชาเอกเลือกได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01372611
สัทศาสตร์และสัทวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Phonetics and Phonology)
01372612
เสียงและเทคโนโลยีทางเสียง
3(3-0-6)
(Speech and Technology)
01372621
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Morphology and Syntax)
01372622
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Semantics and Pragmatics)
01372631
การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
3(3-0-6)
(Language Variation and Change)
01372632
ภาษาและโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Language and Globalization)
01372633
วาทกรรมกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
3(3-0-6)
(Discourse and Social Crises)
01372641
ภาษาศาสตร์ข้ามสมัย
3(3-0-6)
(Diachronic Linguistics)
01372642
แบบลักษณ์ภาษา
3(3-0-6)
(Linguistic Typology)
01372651
ภาษาศาสตร์ปริชานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Cognitive Linguistics)
01372652
การรับและการพัฒนาภาษา
3(3-0-6)
(Language Acquisition and Development)
01372653
การประมวลผลภาษา
3(3-0-6)
(Language Processing)
01372681
การประยุกต์งานประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Application of Natural Language Processing)
01372682
ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Current Issues in Applied Linguistics)
01372683
การแปลในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Translation in Digital Era)
01372684
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงกับความบกพร่องทางภาษา
3(3-0-6)
(Advanced Applied Linguistics and Language Disorders)
01372685
การเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
(Language Learning and Teaching)
01372692
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Data and Data Analysis in Applied Linguistics)
01372696
เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
1-3
(Selected Topics in Applied Linguistics)
ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
01372699

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

1-36

แบบ 2.2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า

72 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 6 หน่วยกิต
01372697
สัมมนา
1,1,1,1,1,1
(seminar)
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
01372511
สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0-6)
(Phonetics and Phonology)
01372521
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Morphology and Syntax)
01372531
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
(Semantics and Pragmatics)
01372691
ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Advanced ResearchMethodologyinAppliedLinguistics)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนจากรายวิชาจากสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี
รหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสาหรับรายวิชาเอกเลือกได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01372611
สัทศาสตร์และสัทวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Phonetics and Phonology)
01372612
เสียงและเทคโนโลยีทางเสียง
3(3-0-6)
(Speech and Technology)
01372621
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Morphology and Syntax)
01372622
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Semantics and Pragmatics)
01372631
การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
3(3-0-6)
(Language Variation and Change)
01372632
ภาษาและโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Language and Globalization)
01372633
วาทกรรมกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
3(3-0-6)
(Discourse and Social Crises)
01372641
ภาษาศาสตร์ข้ามสมัย
3(3-0-6)
(Diachronic Linguistics)
01372642
แบบลักษณ์ภาษา
3(3-0-6)
(Linguistic Typology)
01372651
ภาษาศาสตร์ปริชานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Cognitive Linguistics)
01372652
การรับและการพัฒนาภาษา
3(3-0-6)
(Language Acquisition and Development)

01372653

การประมวลผลภาษา
(Language Processing)
01372681
การประยุกต์งานประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Application of Natural Language Processing)
01372682
ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Current Issues in Applied Linguistics)
01372683
การแปลในยุคดิจิทัล
(Translation in Digital Era)
01372684
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงกับความบกพร่องทางภาษา
(Advanced Applied Linguistics and Language Disorders)
01372685
การเรียนการสอนภาษา
(Language Learning and Teaching)
01372692
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Data and Data Analysis in Applied Linguistics)
01372696
เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topics in Applied Linguistics)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
01372699
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

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)
1-3

1-48

คาอธิบายรายวิชา
01372611

สัทศาสตร์และสัทวิทยาขั้นสูง
(Advanced Phonetics and Phonology)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา แนวโน้มปัจจุบันของงานวิจัย
ทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
Advanced concepts, theories and research methodology in phonetics and
phonology. Current research trends in phonetics and phonology.

3(3-0-6)

01372612

เสียงและเทคโนโลยีทางเสียง
(Speech and Technology)
การวิเคราะห์ ปั ญ หาเกี่ย วกับ เสีย งด้ว ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เสีย งสังเคราะห์ สื่อ การสอนด้ว ย
คอมพิวเตอร์ บทบาทของเทคโนโลยีกับการวิจัยด้านเสียง
Speech problems analysis using computer software. Speech synthesis. Computerassisted learning materials. Role of technology in speech research.

3(3-0-6)

01372621

วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ขั้นสูง
(Advanced Morphology and Syntax)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ แนวโน้มปัจจุบันของ
งานวิจัยทางวิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
Advanced concepts, theories and research methodology in morphology and syntax.
Current research trends in morphology and syntax.

3(3-0-6)

01372622

อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Semantics and Pragmatics)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ แนวโน้มปัจจุบัน
ของงานวิจัยทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
Advanced concepts, theories and research methodology in semantics and

3(3-0-6)

pragmatics. Current research trends in semantics and pragmatics.
01372631

การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
(Language Variation and Change)
การวิเคราะห์ ก ารแปรของภาษาประเภทต่างๆ ที่มี สาเหตุ มาจากปั จ จั ย ทางสั งคมที่ ห ลากหลาย
หลักการ กระบวนการ ระดับและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภาษา แนวโน้มปัจจุบันของการศึกษาการแปร
และการเปลี่ยนแปลงของภาษา
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.

3(3-0-6)

01372632

ภาษาและโลกาภิวัตน์
(Language and Globalization)
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการใช้ภาษา ภาษามาตรฐานและการแปรของภาษา หน้าที่และรูปแบบ
ของภาษากลางในภูมิภาคและแวดวงต่างๆ ประเด็นสาคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษากลาง
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.

3(3-0-6)

01372633

วาทกรรมกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
(Discourse and Social Crises)
วาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพ ากษ์ แนวคิดและหลัก การในการศึก ษาวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพ ากษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม อานาจ อุดมการณ์ และการครอบงา การประยุกต์วาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์กับวิกฤตการณ์ทางสังคม
Critical discourse analysis. Concepts and principles in critical discourse analysis.
Relations among discourse, power, ideology, and hegemony. Critical discourse analysis
and its applications to social crises.

3(3-0-6)

01372641

ภาษาศาสตร์ข้ามสมัย
(Diachronic Linguistics)
การเปลี่ยนแปลงของภาษา ข้อมูลภาษาข้ามสมัย การกลายเป็นคาไวยากรณ์ การกลายเป็นศัพ ท์
พัฒนาการของภาษา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคสังคมพลิกผัน
Language change. Data in diachronic linguistics. Grammaticalization. Lexicalization.
Development of Language. Directions of language change in disruptive society.

3(3-0-6)

01372642

แบบลักษณ์ภาษา
(Linguistic Typology)
แบบลักษณ์ภ าษาและสากลลัก ษณ์ภ าษา ระเบียบวิธีวิจัยทางแบบลักษณ์ภาษา ระบบไวยากรณ์
ระบบความหมาย และหน่วยสร้าง แนวโน้มปัจจุบันของงานวิจัยทางแบบลักษณ์ภาษา
Typology and universals.Methodology in linguistic typology. Grammatical system,
semantic system, and construction. Current research trends in linguistic typology.

3(3-0-6)

01372651

ภาษาศาสตร์ปริชานขั้นสูง
(Advanced Cognitive Linguistics)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ปริชาน แนวโน้มปัจจุบันของงานวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์ปริชาน

3(3-0-6)

Advanced concepts, theories, and research methodology in cognitive linguistics.
Current research trends in cognitive linguistics.
01372652

การรับและการพัฒนาภาษา
(Language Acquisition and Development)
กรอบทฤษฎีการรับภาษาและการพัฒนาภาษา ข้อมูลวิจัยทางการรับภาษาการพัฒนาภาษา การรับ
ภาษาการพัฒนาภาษาในระดับเสียง วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และสัมพันธสาร ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ
การรับภาษาและการพัฒนาภาษา
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.

3(3-0-6)

01372653

การประมวลผลภาษา
(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.

3(3-0-6)

01372681

การประยุกต์งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Application of Natural Language Processing)
การประยุกต์การประมวลผลภาษาธรรมชาติในเทคโนโลยีปจั จุบัน การวิเคราะห์ภาษาเพื่อการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Application of natural language processing in current technology. Data analysis for natural
language processing.

3(3-0-6)

01372682

ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Current Issues in Applied Linguistics)
การศึกษาทฤษฎีและแนวโน้มในปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ เช่น การเรียนการสอนภาษา การรับภาษา นิติภาษาศาสตร์ และความบกพร่องทางการเรียนรู้
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.

3(3-0-6)

01372683

การแปลในยุคดิจิทัล
(Translation in the Digital Era)
ความแตกต่างระหว่างการแปลโดยมนุษย์และการแปลด้วยเครื่อง พัฒนาการของการแปลด้วยเครื่อง
เครื่องมือช่วยแปลในปัจจุบัน คลังข้อมูลสาหรับการแปลด้วยเครื่อง แนวโน้มการทาวิจัยด้านการแปลด้วย
เครื่องในปัจจุบัน
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.

3(3-0-6)

01372684

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงกับความบกพร่องทางภาษา
(Advanced Applied Linguistics and Language Disorders)
ประเภทของความบกพร่องทางภาษา ความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน แบบคัดกรองความ
บกพร่องทางภาษา ลักษณะความผิดปกติทางภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะความ
ผิดปกติทางภาษาของเด็ก ออทิสติก การอ่า นเรื่อ งที่เกี่ยวข้ อ ง เทคโนโลยีสาหรับ ช่วยเหลือ เด็ก ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
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.

3(3-0-6)

01372685

การเรียนการสอนภาษา
(Language Learning and Teaching)
พัฒนาการของแนวทางการเรียนการสอนภาษาที่มีรากฐานจากทฤษฎีภาษาและทฤษฎีการเรียนรู้
องค์ประกอบของสามัตติยะสื่อสาร แนวทางการสอนและแนวโน้มการวิจัยด้านการสอนคาศัพท์ ไวยากรณ์
และทักษะภาษาต่างๆ ในปัจจุบัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนและผู้สอนภาษา
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.

3(3-0-6)

01372691

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Advanced Research Methodology in Applied Linguistics)
งานวิ จั ย ขั้ น สู งทางภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ และการจั ด ท าโครงร่ า งการวิ จั ย การใช้ เทคโนโลยี
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.

3(3-0-6)

01372692

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Data and Data Analysis in Applied Linguistics)
การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม คลังข้อมูลภาษา ข้อมูลภาษาพูด ข้อมูลภาษาเขียน ข้อมูลภาษา
เชิงการทดลอง การจัดทาแผนภาพแสดงข้อมูล การจัดการข้อมูล
Deep interview. Questionnaire. Corpus. Written language data. Oral language data.
Data visualization. Data management.

3(3-0-6)

01372696

เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topics in Applied Linguistics)
เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in applied linguistics at the doctoral degree level. Topics are subject
to change each semester.

1-3

01372697

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

01372699

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level and writing up a thesis.

1

1-48

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังนี้
แบบ 1.1
1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
2. ระเบียบปฎิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ 2.1 และ 2.2
1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. ระเบียบปฎิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

