หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
_________________________
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Linguistics
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Linguistics)
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
Ph.D. (Linguistics)

3. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
3.1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
ภาษาเป็นเครื่องมือสําคัญทีใ่ ช้ในการสื่อสารของมนุษย์ ความเข้าใจในภาษาของกัน
และกันจะนํามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และการพัฒนาไปสู่ความเจริญในด้าน
อื่นๆ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาษาด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เพื่อความเข้าใจอันดีถึงธรรมชาติของภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมวัฒนธรรม ความรู้ดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการ
นําไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย และบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถนําความรู้ไปศึกษาวิจัยทางด้านภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัย
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5. กําหนดการเปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546
(รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ก) และประกาศคุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
7. การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2546 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ก) และรายละเอียดอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546
(รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ก) ทั้งนี้นิสิตต้องไปศึกษาค้นคว้านอกมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศหรือต่างประเทศที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนี้เห็นชอบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้นิสิตต้องปรับ
ระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2546 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ก)
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2546 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2546 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ก)
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12. อาจารย์ผสู้ อน
12.1 อาจารย์ประจํา
ลําดับที่
รายชื่อ
1.
นายเกรียงศักดิ์ สยะนานนท์

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2.

นางพูนพงษ์ งามเกษม

รองศาสตราจารย์

3.

นางแมรี่ สารวิทย์

รองศาสตราจารย์

4.

รองศาสตราจารย์

5.

นางสาวสุพัตรา
จิรนันทนาภรณ์
นางสาวอัญชลี สิงห์น้อย

6.

นายวัฒนา พัดเกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7.

นางสาววิไล ศิลปอาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.

นางสาวนรัสถ์ สกนธวุฒิ

อาจารย์

9.

นางพยุง ทรงอยู่ ซีดาร์

อาจารย์

10.

นางสาวเสาวภาคย์
กัลยาณมิตร

อาจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขา
Ed.D. (Applied Linguistics)
M.A. (English)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
Ph.D (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
B.A. (History)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
Ph.D (Linguistics)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยม)
Ph.D.English(Rhetoric& Linguistics)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
Cert. In Teaching of English for
Business and Technology (RELC)
ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,
เกียรตินิยม)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Linquistique et Phonetique)
M.A. (French)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
Ph.D. English
(Rhetoric & Linguistics)
M.A. (Applied Linguistics)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D (Applied Linguistics)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
Ph.D. (Theoretical Linguistics)
M.S. (Applied Linguistics)
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
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12.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลําดับที่
รายชื่อ
1.
นางธีรพันธ์ ล. ทองคํา

ตําแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

2.

คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

ศาสตราจารย์

3.

นายบุญเรือง ชื่นสุวิมล

รองศาสตราจารย์

5.

นางโสภนา

รองศาสตราจารย์

6.

นางอภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล

รองศาสตราจารย์

7.

นางดียู ศรีนราวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.

นายประกอบ ผลงาม

อาจารย์

9.

นายปรีชา สุขเกษม

อาจารย์

10.

นายพงษ์เทพ บุญเรือง

อาจารย์

ศรีจําปา

คุณวุฒิ
Ph.D. (Phonetics)
M.A. (Linguistics)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินยิ ม)
Doctorat (Linguistics)
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
อ.บ. (ภาษาศาสตร์)
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
M.A. (Applied Linguistics)
B.A. (Linguistics and French)
Ph.D. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Applied Linguistics)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
คม. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
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13 จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและที่คาดว่าจะจบการศึกษา มีดังนี้
13.1 กรณีจัดการศึกษา แบบ 1 (2)
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
สําเร็จการศึกษา

2548
5
5
-

2549
5
5
10
-

ปีการศึกษา
2550
5
5
5
15
5

2551
5
5
5
15
5

2552
5
5
5
15
5

13.2 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2 (1)
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2548
-

2549
-

ปีการศึกษา
2550
5
5
-

2551
5
5
10
-

2552
5
5
5
15
-

ปีการศึกษา
2550
5
5
-

2551
5
5
10
-

2552
5
5
5
15
5

13.3 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2(2)
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
สําเร็จการศึกษา

2548
-

2549
-
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14 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15 ห้องสมุด
รายการ

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ปี 2547
กลุ่มวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์
เทคโนโลยี
สุขภาพ
และสังคมศาสตร์

ตําราเรียน
ภาษาไทย
28,654
ภาษาต่างประเทศ
14,437
วารสาร
170
ภาษาไทย
150
ภาษาต่างประเทศ
โสตทัศนวัสดุ
(วีดีทัศน์, แผ่นดิสก์,
2,466
เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ACM
DAO
Lexis-Nexis
Science Direct
IEEE
ACS
Emerald Full Text
Grolier Online
Springer Link
H.W.Wilson (All)

รวม

14,235
8,465

78,147
26,037

121,036
48,939

51
45

568
190

789
386

314

4,144

6,924

DAO
Lexis-Nexis
MD CONSULT
PQ Medical
Library
Springer Link
Science Direct
Grolier Online

DAO
Emerald Full Text
Lexis-Nexis
Springer Link
Science Direct
H.W.Wilson (All)
Grolier Online

16 งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ รับการจัดสรรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
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17 หลักสูตร
17.1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.1.1 หลักสูตรแบบ 1(2) จํานวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
17.1.2 หลักสูตรแบบ 2(1) จํานวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
17.1.3 หลักสูตรแบบ 2(2) จํานวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
17.2. โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชา/หลักสูตร
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
1.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
17.3.รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
17.3.1 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1(2)
17.3.1.1 วิทยานิพนธ์
209699
วิทยานิพนธ์
Dissertation

เกณฑ์ สกอ./หลักสูตร จํานวนหน่วยกิต/หลักสูตร
แบบ แบบ แบบ แบบ
แบบ แบบ
1(2) 2(1) 2(2) 1(2)
2(1) 2(2)
18
33
24 12
15
18
18
9
9
9
9
36
48
54
48 48 36
(4)
(4)
(4)
48 72 48 54(4) 81(4) 54(4
)
จํานวน

54 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต

17.3.1.2 รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต จํานวน 4 หน่วยกิต
209691
สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง
1(0-2)
Seminar in Advanced Linguistics
209692
การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
17.3.2. รายวิชาในหลักสูตร แบบ 2(1) จํานวนไม่น้อยกว่า
17.3.2.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน จํานวน
209502
ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
209511
สัทศาสตร์และสัทวิทยา
Phonetics and Phonology

81 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
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209521
209531
209536

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
Morphology and Syntax
อรรถศาสตร์
Semantics
วัจนปฏิบัติศาสตร์
Pragmatics

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

17.3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
18 หน่วยกิต
กลุ่มเฉพาะบังคับ จํานวน
9 หน่วยกิต
209611
หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0)
Selected Topics in Phonetics and Phonology
209621
หัวข้อทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร
3(3-0)
Selected Topics in Syntax and Discourse
209631
หัวข้อทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0)
Selected Topics in Semantics and Pragmatics
กลุ่มเฉพาะเลือก จํานวน
9 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์ทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์
209601
ทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวหน้าที่นิยม
3(3-0)
Functional Grammar
209603
ลักษณะสากลของภาษาและแบบลักษณ์ภาษา
3(3-0)
Language Universals and Linguistic Typology
209634
การทําพจนานุกรม
3(2-2)
Lexicography
209651
ภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา
3(3-0)
Sociolinguistics and Language Planning
209652
ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม
3(3-0)
Anthropological Linguistics and Culture
209653
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและการรับภาษา
3(3-0)
Psycholinguistics and Language Acquisition
209654
ภาษาศาสตร์การศึกษา
3(3-0)
Educational Linguistics
209655
ภาษาศาสตร์เพื่อการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา
3(3-0)
Linguistics for Translation and Cross-language Understanding
209656
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
3(2-2)
Corpus Linguistics
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กลุ่มภาษาศาสตร์ภูมิภาคและภาษาศาสตร์ชาติพนั ธุ์
209602
หัวข้อทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0)
Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics
209612
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Tai Phonetics and Phonology
209622
วากยสัมพันธ์ภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Tai Syntactic Structure
209633
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Tai Semantics and Pragmatics
209641
วิธภาษาและภาษาถิ่น
3(3-0)
Language Varieties and Dialects
209642
ภาษาศาสตร์เอเซียตะวันออก
3(3-0)
East Asian Linguistics
209643
ภาษาศาสตร์ตระกูลไท
3(3-0)
Tai Linguistics
17.3.2.3 วิทยานิพนธ์ จํานวน
209699
วิทยานิพนธ์
Dissertation
17.3.2.4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวน
209691
สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Linguistics
209692
การศึกษาอิสระ
Independent Study

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1(0-2)
3 หน่วยกิต
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17.3.3 รายวิชาตามหลักสูตร แบบ 2(2) จํานวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
17.3.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
กลุ่มเฉพาะบังคับ จํานวน
9 หน่วยกิต
209611
หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0)
Selected Topics in Phonetics and Phonology
209621
หัวข้อทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร
3(3-0)
Selected Topics in Syntax and Discourse
209631
หัวข้อทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0)
Selected Topics in Semantics and Pragmatics
กลุ่มเฉพาะเลือก จํานวน
9 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนรายวิชา จากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์ทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์
209601
ทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวหน้าที่นิยม
3(3-0)
Functional Grammar
209603
ลักษณะสากลของภาษาและแบบลักษณ์ภาษา
3(3-0)
Language Universals and Linguistic Typology
209634
การทําพจนานุกรม
3(2-2)
Lexicography
209651
ภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา
3(3-0)
Sociolinguistics and Language Planning
209652
ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม
3(3-0)
Anthropological Linguistics and Culture
209653
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและการรับภาษา
3(3-0)
Psycholinguistics and Language Acquisition
209654
ภาษาศาสตร์การศึกษา
3(3-0)
Educational Linguistics
209655
ภาษาศาสตร์เพื่อการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา
3(3-0)
Linguistics for Translation and Cross-language Understanding
209656
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
3(2-2)
Corpus Linguistics
กลุ่มภาษาศาสตร์ภูมิภาคและภาษาศาสตร์ชาติพนั ธุ์
209602
หัวข้อทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0)
Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics
209612
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Tai Phonetics and Phonology
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209622
209633
209641
209642
209643

วากยสัมพันธ์ภาษาตระกูลไท
Tai Syntactic Structure
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาตระกูลไท
Tai Semantics and Pragmatics
วิธภาษาและภาษาถิ่น
Language Varieties and Dialects
ภาษาศาสตร์เอเซียตะวันออก
East Asian Linguistics
ภาษาศาสตร์ตระกูลไท
Tai Linguistics

17.3.3.2 วิทยานิพนธ์ จํานวน
209699
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

17.3.3.3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวน 4 หน่วยกิต
209691
สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง
1(0-2)
Seminar in Advanced Linguistics
209692
การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
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17.4 แผนการศึกษา
17.4.1 กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1(2)

209691
209699

209699

209692
209699

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Linguistics
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
9(10) หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวม

209699

1(0-2)

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9(12) หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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209699

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

209699

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

17.4.2 กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2(1)

209511
209521
209531

209502
209536
209611
209621

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
สัทศาสตร์และสัทวิทยา
Phonetics and Phonology
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
Morphology and Syntax
อรรถศาสตร์
Semantics
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์
3(3-0)
Research Methodology in Social Sciences
วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0)
Pragmatics
หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0)
Selected Topics in Phonetics and Phonology
หัวข้อทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร
3(3-0)
Selected Topics in Syntax and Discourse
รวม
12 หน่วยกิต
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209631
209xxx
209xxx
209xxx

209691
209699

209692
209699

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
หัวข้อทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0)
Selected Topics in Semantics and Pragmatics
วิชาเฉพาะเลือก
3(3-0)
Elective Course
วิชาเฉพาะเลือก
3(3-0)
Elective Course
วิชาเฉพาะเลือก
3(3-0)
Elective Course
รวม
12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Linguistics
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิทยานิพนธ์
Dissertation

209699

6 หน่วยกิต
6(7) หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

209699

1(0-2)

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

6 (9) หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
209699

วิทยานิพนธ์
Dissertation

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

17.4.3 กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2(2)

209611
209621
209631

209xxx
209xxx
209xxx

209691
209699

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
Selected Topics in Phonetics and Phonology
หัวข้อทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร
Selected Topics in Syntax and Discourse
หัวข้อทางอรรถศาสตร์
Selected Topics in Semantics and Pragmatics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเฉพาะเลือก
Elective Course
วิชาเฉพาะเลือก
Elective Course
วิชาเฉพาะเลือก
Elective Course
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Linguistics
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หน่วยกิต

1(0-2)
6 หน่วยกิต
6 (7) หน่วยกิต
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209692
209699

209699

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต
6 (9) หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
รวม

209699

3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
209502

ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสังคมศาสตร์
3(3-0)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ
กําหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย และ
เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definition, characteristic and goal; type and research process;
research problem determination; variables and hypothesis; data collection; data
analysis; proposal and research report writing; research evaluation; research application,
ethics of researchers; and research techniques in social sciences.
209511

สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0)
Phonetics and Phonology
ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์ สรีรสัทศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง กระบวนการ
เปล่งเสียง การถ่ายทอดเสียงและการฝึกอ่านด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เสียงในภาษา และหลักการวิเคราะห์ระบบเสียง
Study of human speech, articulartory phonetics, speech organs, process
of articulation, phonetic transcription and interpretation, sound structure and function
within languages, and principles and techniques of phonological analysis.
209521

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
3(3-0)
Morphology and Syntax
ศึกษาโครงสร้างระดับคํา ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์หน่วยเสียง หน่วยสร้างคํา
ความสัมพันธ์ของคําที่ประกอบเป็นประโยค ลักษณะและการแบ่งหมวดหมู่ของหน่วยที่ใหญ่กว่าคํา เช่น
วลีและประโยค
Study of word structure, analysis of morphemes and allomorphs; word
construction; the relation of words in syntactic structures; characteristics, components,
and classification of linguistic units larger than words; that is, at the level of phrases
and sentences.
209531

อรรถศาสตร์
3(3-0)
Semantics
สํารวจแนวทางต่างๆในการวิเคราะห์ความหมายของภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างการ
แสดงออกทางภาษากับสิ่งอ้างอิงและสัญญาณ โครงสร้างความหมายของคําและประโยค และประเภท
ของความหมาย
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Survey of different approaches to the analysis of meaning in language,
the relation between linguistic expression and reference and signs, the structure of the
meaning of words and sentences, and different types of meanings.
209536

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0)
Pragmatics
ศึกษาการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและปริบทและ
สถานการณ์ที่ใช้ภาษา บทบาทของความรู้ทางโลกต่อการตีความและการใช้ภาษา การใช้และการเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของคําพูดของผู้พูด อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังต่อการใช้ภาษา
Study of the use of language in communication, the relationship
between sentences, contexts and situations in which they are used, the role of the
knowledge of the world on the interpretation and use of utterances, the use and the
understanding of speech acts of speakers, and the influence of the relationship
between the speaker and the hearer on the use of language.
209601

ทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวหน้าที่นิยม
3(3-0)
Functional Grammar
ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวหน้าที่นิยมทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โดยพิจารณา
ถึงความเป็นมา ความสําคัญของทฤษฎี จุดเด่นของทฤษฎี ผลงานของบุคคลสําคัญ และแนวทางในการ
วิเคราะห์ภาษา
Study of a linguistic theory in Functional Grammar, including its
background, its importance, salient ideas, master pieces of work, and its methodology
in language analysis.

209602

หัวข้อทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
3(3-0)
Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics
ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
และเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงการจัดกลุ่มภาษาและตระกูลภาษา และสืบสร้างภาษาต้นตระกูล
Study of problematic issues in the framework of historical and
comparative linguistics. The course includes language and language-family grouping
and language reconstruction.
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209603

ลักษณะสากลของภาษาและแบบลักษณ์ภาษา
3(3-0)
Language Universals and Linguistic Typology
ศึกษาลักษณะที่เป็นสากลของภาษามนุษย์ ลักษณะที่เป็นเอกสักษณ์ของภาษากลุ่มต่างๆ
ปัจจัยที่ทําให้ภาษามนุษย์มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน และการจัดและจําแนกประเภทของภาษา
มนุษย์ตามลักษณะของปัจจัยดังกล่าว
Study of linguistic relativity such as the universal and unique features of
languages, factors in language assimilation and differentiation, and language classification
according to such factors.
209611

หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0)
Selected Topics in Phonetics and Phonology
ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเสียงพูด อวัยวะที่ใช้ในการพูดและการฟัง
เสียง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กายภาพของเสียง และการวิเคราะห์ระบบเสียง
Study of problematic issues in speech sounds, speech and hearing
organs, instruments used in the analysis of speech sound physical features, and
phonological analysis.
209612

หัวข้อทางสัทวิทยาภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Selected Topics in Tai Phonology
ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เสียงและระบบเสียงในภาษา

ตระกูลไท
Study of problematic issues in the analysis of Tai sounds and sound
systems.
209621

หัวข้อทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร
3(3-0)
Selected Topics in Syntax and Discourse
ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง และหน้าที่ของหน่วย
ไวยากรณ์ในระดับคํา กลุ่มคํา ประโยค และข้อความ
Study of problematic issues in the patterns, structures, and functions of
grammatical units in word, phrase, sentence and discourse levels.
209622

หัวข้อทางวากยสัมพันธ์ภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Selected Topics in Tai Syntax
ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง และหน้าที่ของหน่วย
ไวยากรณ์ในระดับคํา กลุ่มคํา ประโยค และข้อความ ในภาษาตระกูลไทย
Study of problematic issues in the patterns, structures, and functions of
grammatical units in word, phrase, sentence and discourse levels in the Tai family.
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2096331

หัวข้อทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0)
Selected Topics in Semantics and Pragmatics
ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายในทุกลักษณะ โดยครอบคลุมถึง
ความหมายประจํารูปคํา บริเวณความหมาย ประเภทของความหมาย ความสัมพันธ์ของความหมาย
ประเภทต่างๆ ความหมายประโยคและส่วนประกอบประโยค ความหมายในการใช้หรือการสื่อสารใน
ปริบทต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างประโยคที่เปลี่ยนไปเนื่องจากอิทธิพลของปริบท
Study of problematic issues in meaning in all aspects. The course
includes word inherent meanings, semantic fields, types of lexical meaning,
relationship of lexical meaning, meanings of sentences and sentence constituents,
meaning in language uses and communication in different contexts, and context-driven
constructions
209633

อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัตศิ าสตร์ภาษาตระกูลไท
3(3-0)
Tai Semantics and Pragmatics
ศึกษาระบบความหมายในแง่มุมต่างๆ ในภาษาตระกูลไท ทั้งความหมายประจํารูปคํา
บริเวณความหมาย ประเภทของความหมาย ความสัมพันธ์ของความหมายประเภทต่างๆ และ
ความหมายเชิงปริบทในการใช้หรือการสื่อสาร
Study of meaning systems in the Tai language family, including inherent
meanings, semantic fields, types of meanings, relationships of meanings, meanings in
contexts of language communication.
209634

การทําพจนานุกรม
3(2-2)
Lexicography
ศึกษาวิธีการทําพจนานุกรม รูปแบบของพจนานุกรม โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก
ทั้งหมดของพจนานุกรม ความหมายคําศัพท์ การวิเคราะห์เลือกพจนานุกรม
Study of the dictionary making process, types of dictionaries, parts of
the dictionary, lexical meaning, and evaluation of dictionaries.
209641

วิธภาษาและภาษาถิ่น
3(3-0)
Language Varieties and Dialects
ศึกษาภาษาย่อยในสังคม ซึ่งแปรไปตามปัจจัยทางอายุ เพศ เชื้อชาติ อาชีพ และ
กิจกรรมเฉพาะทาง และศึกษาภาษาถิ่นต่างๆ ซึ่งแปรไปตามภูมิประเทศ
Study of language varieties differentiated by social factors such as age,
gender, ethnic group, profession, and particular activity and regional dialects.
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209642

ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออก
3(3-0)
Seminar on Southeast Asian Linguistics
ศึกษาภาษาและตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกในแนวภาษาศาสตร์ เน้นที่การจัด
กลุ่มภาษาและตระกูลภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยพิจารณาครอบคลุมถึงระบบเสียง และ
ระบบไวยากรณ์
Study of languages and language families in a linguistic framework,
focusing on language grouping and their relationships. The consideration includes
phonological and grammatical systems.
209643

ภาษาศาสตร์ตระกูลไท
3(3-0)
Tai Linguistics
ศึกษาภาษาในตระกูลไททั้งในและนอกประเทศไทย
เน้นที่การจัดกลุ่มภาษาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยพิจารณาครอบคลุมถึงระบบเสียง และ ระบบไวยากรณ์
Study of languages in the Tai family both in and out off Thailand,
focusing on language grouping and their relationships. The consideration includes
phonological and grammatical systems.
209651

ภาษาศาสตร์สงั คมและการวางแผนภาษา
3(3-0)
Sociolinguistics and Language Planning
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการของความหลากหลายของภาษาย่อยอันเกิดจากปัจจัยทาง
สังคมดังเช่นกลุ่มอายุ เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ อาชีพ และท้องถิ่น และการวางแผนการใช้ภาษาใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาปัจจัยทางสังคมดังเช่น ศาสนา ประเพณี การเมือง
การศึกษา และวิถีชีวิต
Study of theory and methodology of intralanguage variation related to a
number of social factors such as age, gender, socioeconomic class, ethnicity, and
profession and language planning in the national and local practices, concerning on
another group of social factors such as religion, tradition, politic condition, education,
and way of life.
209652

ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม
3(3-0)
Anthropological Linguistics and Culture
ศึกษาภาษาในลักษณะทางมานุษยวิทยา โดยศึกษากิจกรรมต่างๆ ที่เกีย่ วกับภาษา ที่
เป็นที่สนใจของนักมานุษยวิทยา
ครอบคลุมถึงโลกทัศน์และสักษณะไวยากรณ์
วัฒนธรรมและ
อรรถศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรม
Study of language in the anthropological practice, concerning on
language activities interested to anthropologists, which include conceptual and
grammatical features, culture and semantics, and language and culture changes.
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209653

ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและการรับภาษา
3(3-0)
Psycholinguistics and Language Acquisition
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาของ
มนุษย์ และกระบวนการรับภาษาและขั้นตอนของพัฒนาการด้านภาษา
Study of theories of psychology and neurology related to language
competence in human and language acquisition process and development.
209654

ภาษาศาสตร์การศึกษา
3(3-0)
Educational Linguistics
ศึกษาทฤษฎีการรับภาษาแม่และภาษาที่สอง และกระบวนวิธีการเรียนการสอนภาษา
แม่และภาษาที่สองในชั้นเรียน
Study of theories of first and second language acquisition and process
and methodology of first and second language teaching.
209655

ภาษาศาสตร์เพื่อการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา
3(3-0)
Linguistics for Translation and Cross-language Understanding
ศึกษาถึงทฤษฎีการแปล และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแปล ซึ่งครอบคลุมถึง กรอบความคิดที่อิงวัฒนธรรม องค์กรความคิด และความคิดที่เป็นพื้นฐาน
ของสํานวนโวหาร
Study of translation methodology and the relation of language and
culture related to translation, including cultural concepts, conceptual organization,
and concepts of idioms .
209656

ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
3(2-2)
Corpus Linguistics
ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการกับข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับการ
วิเคราะห์งานทางภาษาศาสตร์
study of methodology in data collection, data management and data
presentation by using a computational system for analytical work in linguistics.
209662

หัวข้อทางภาษาศาสตร์ภาษาไท
3(3-0)
Topics in Tai Linguistics
ศึกษาประเด็นปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลไท
Study of current problems and issues in Thai linguistics.
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209691

สัมมนาภาษาศาสตร์ขนั้ สูง
1(0-2)
Seminar in Advanced Linguistics
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์
ที่นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
Seminar in current and problematic issues in linguistic analysis and
research conducting, which are beyond the curriculum contents.
209692

การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับภาษาศาสตร์จากสถาบันการศึกษาอื่น
Study on a selected topic in another linguistic institute.

209699

วิทยานิพนธ์
Dissertation
วิทยานิพนธ์ทางภาษาศาสตร์
Dissertation in linguistics.

36-54 หน่วยกิต

24
17.6 ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง ในเลขรหัสสามตัวหลัง
1. เลขรหัส 3 ตัวแรก
209 หมายถึง สาขาวิชาภาษาศาสตร์
2. เลขรหัส 3 ตัวหลัง
2.1 เลขหลักร้อย มีความหมายดังนี้ คือ
เลข 5 หมายถึง ระดับขั้นปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เลข 6 หมายถึง ระดับขั้นปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2.2 เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
เลข 0 หมายถึง ทฤษฎีภาษาศาสตร์ทั่วไป
เลข 1 หมายถึง ระบบเสียง
เลข 2
หมายถึง ระบบไวยากรณ์
เลข 3 หมายถึง ระบบความหมาย
เลข 4 หมายถึง ตระกูลภาษาและภาษาถิ่น
เลข 5
หมายถึง ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เลข 9 หมายถึง สัมมนา การศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์
2.3 เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาของหมวดหมู่ในสาขาวิชา

