หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร
Master of Arts Program in Linguistics for Communication
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร)
Master of Arts (Linguistics for Communication)
M.A. (Linguistics for Communication)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของ ภาษา สามารถใช
เหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิตและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมี
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบตอสังคม
4.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.2.1 มีความรูดานทฤษฎีภาษาศาสตรและกระบวนการสื่อสาร
4.2.2 มีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย และคนควาวิทยาการดานภาษาศาสตรและการสื่อสาร
4.2.3 มีความเขาใจความสัมพันธระหวางภาษาศาสตร การสื่อสาร และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.2.4 มีความสามารถประยุกตแนวความคิดทางภาษาศาสตรและการสื่อสารเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.2 ผูสมัครเขาศึกษาตองยื่นผลความรูภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบไมเกิน 2 ปนับถึง
วันสมัคร
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาหลักสูตรภาคปกติในระบบทวิภาค ปละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
8.2 หลักสูตรการศึกษาเปนแบบแผน ก. แบบ ก. 2 เปนหลักสูตรที่มีการศึกษาลักษณะวิชา มีการสอบประมวลวิชา และทํา
วิทยานิพนธ
8.3 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศผานกอนวันยื่นขอสอบวิทยานิพนธ สวนรายละเอียดอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2539
8.4 การสอบประมวลวิชาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 ขอ 17 โดยนักศึกษาสอบประมวลวิชาไดเมื่อมีหนวยกิตสะสมของวิชาบังคับและบังคับเลือกไมนอยกวา 24 หนวยกิต และได
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.5 การจดทะเบียนวิทยานิพนธใหดําเนินการไดหลังจากสอบประมวลวิชาผาน และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
สวนรายละเอียดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 20
8.6 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8.6.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแบงออกเปน 2ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.6.2 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาลงทะเบียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิต รายละเอียดอื่นๆ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 11
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 ขอ 13
11.2 การวัดผลการศึกษา
11.2.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับเฉลี่ยตอ 1 หนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
11.2.2 การนับหนวยกิตที่ได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือไมต่ํากวา C
11.2.3 การวัดผลการสอบประมวลวิชาแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคา
ระดับ
11.2.4 การวัดผลวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
11.2.5 การวัดผลการสอบภาษาตางประเทศแบงเปน 2 ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน)
11.3 การสําเร็จการศึกษา
11.3.1 นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะ และ
มหาวิทยาลัยกําหนด
11.3.2 ในการสอบภาษาตางประเทศซึ่งประเมินดวยคา P หรือ N นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ P
11.3.3 นักศึกษาศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 แตมระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)
11.3.4 ในการสอบประมวลวิชาซึ่งประเมินดวยคา P หรือ N นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ P
11.3.5 ในการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งประเมินดวยคา S หรือ U นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ S
11.3.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. งบประมาณ
เปนโครงการปกติ ประมาณการคาใชจายตอคนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้ปละ 40,000 บาท ไมรวมคาหนังสือ
13. หลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
13.2 โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

48 หนวยกิต

21
6
9
12
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

13.3 รายวิชา
เลขรหัสในหลักสูตรประกอบดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย แสดงวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
4-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
แสดงหมวดของลักษณะวิชา
0-3
หมายถึง ภาษาศาสตร
4-5
หมายถึง การสื่อสาร
6
หมายถึง การสอนภาษา
9
หมายถึง การศึกษาเฉพาะดาน การศึกษาดวยตนเอง
และการวิจัย
เลขหลักรอย
6
7
8

แสดงความยากงายหรือชั้นป
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง
หมายถึง วิทยานิพนธ

หลักสูตรมีรายวิชาตอไปนี้
13.3.1 วิชาบังคับ
รหัส
ภ 600
ภ 601
ภ 602
ภ 603
ภ 611
ภ 640
ภ 690

รายวิชา

รหัส

การอานเชิงวิเคราะหดานภาษาศาสตร
เสียงและระบบเสียง
ระบบคําและประโยค
ระบบความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร
ระบบขอความ
ภาษาศาสตรและการสื่อสาร
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
13.3.2 วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก เลือก 2 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา

ภ 724
ภ 725
ภ 734
ภ 735
ภ 764

ภาษาศาสตรเชิงสังคม
ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา
การประยุกตภาษาศาสตร
การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภาษาศาสตรและการสอนภาษา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.3.3 วิชาเลือก
เลือก 3 วิชาจากรายวิชาใน 4 หมวดตอไปนี้ หรือนักศึกษาอาจเลือกจากรายวิชาบังคับเลือกที่ไมได
เลือก
วิชาเลือกหมวดภาษาศาสตร
รหัส
ภ 726
ภ 727
ภ 728
ภ 729
ภ 736
ภ 737
ภ 738

รายวิชา
ภาษาศาสตรกับการแปล
การประยุกตคอมพิวเตอรในภาษาศาสตร
ความหลากหลายในภาษาไทย
ความหลากหลายในภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรเชิงมานุษยวิทยา
การวิเคราะหบทสนทนา
การทําพจนานุกรม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาเลือกหมวดการสื่อสาร
รหัส
ภ 746
ภ 747
ภ 748
ภ 749
ภ 756
ภ 757
ภ 758

รายวิชา
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
วัจนลีลาศาสตรและวาทศาสตร
เทคนิคการสื่อความในภาษาไทย
เทคนิคการสื่อความในภาษาอังกฤษ
ภาษาในสื่อสารมวลชน
ภาษา เพศ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ

วิชาเลือกหมวดการสอนภาษา
รหัส
ภ 766
ภ 767

รายวิชา

การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ

วิชาเลือกหมวดการศึกษาเฉพาะดาน การศึกษาดวยตนเอง และการวิจัย
รหัส
รายวิชา
ภ 796
ภ 798

หัวขอศึกษาเฉพาะดานทางภาษาศาสตร
การคนควารายบุคคล

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9 )
3 (3-0-9 )

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.3.4 วิทยานิพนธ
รหัส

รายวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ภ 800
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต

12

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ภ 600
ภ 601
ภ 602
ภ 603

รายวิชา
การอานเชิงวิเคราะหดานภาษาศาสตร
เสียงและระบบเสียง
ระบบคําและประโยค
ระบบความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ภ 611
ภ 640
ภ 690

รายวิชา
ระบบขอความ
ภาษาศาสตรและการสื่อสาร
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
วิชาบังคับเลือก 1 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12

สอบประมวลวิชา
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

รายวิชา
วิชาบังคับเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 3 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
9
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
800

รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
12
12

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ภ 600 การอานเชิงวิเคราะหดานภาษาศาสตร
3 หนวยกิต
LG 600 Analytical Readings of Linguistics
ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาทางภาษาศาสตรจากการอานเอกสารวิชาการในสาขาวิชาตางๆ ดานภาษาศาสตร โดยเนน
เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ
ภ 601 เสียงและระบบเสียง
3 หนวยกิต
LG 601 Phonetics and Phonology
ศึกษาหลักการทางสรีรสัทศาสตร ฝกออกเสียงและเนนฝกเสียงตามตารางสัทอักษรสากล
ศึกษาสาระพื้นฐานเพื่อตีความทางกลสัทศาสตร ตลอดจนศึกษาแนวคิดทางโสตสัทศาสตรที่สัมพันธกับวงจรการพูด ศึกษาและฝก
วิเคราะหระบบเสียงตามแนวทฤษฎีเชิงเสน (linear) และแนวบูรณาการ
(non-linear) เปรียบเทียบประโยชนและวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมกับขอมูลทางเสียง
ภ 602 ระบบคําและประโยค
3 หนวยกิต
LG 602 Morphology and Syntax
ศึกษาหลักการวิเคราะหหนวยคํา องคประกอบของคํา การสรางคํา โครงสรางวลี และประโยคตามทฤษฎีภาษาศาสตร
เปรียบเทียบแนวคิดทางทฤษฎีวากยสัมพันธแบบตางๆ ฝกวิเคราะหระบบคําและประโยคในภาษา
ภ 603 ระบบความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร
3 หนวยกิต
LG 603 Semantics and Pragmatics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสื่อความหมายในระดับคํา วลี ประโยค และขอความในปริบทที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ในสังคม ฝกสังเกตการใชภาษาและฝกวิเคราะหในประเด็นที่สัมพันธกับระบบความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร
ภ 611 ระบบขอความ
3 หนวยกิต
LG 611 Discourse
ศึกษาแนวคิดและหลักการวิเคราะหขอความตอเนื่องในภาษาดวยวิธีการทางภาษาศาสตร ศึกษาโครงสราง องคประกอบ
และความสัมพันธของหนวยภาษาที่ใชในการสื่อสารรูปแบบตางๆ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ศึกษาปริบทที่เกี่ยวของกับการ
ตีความภาษาระดับขอความ ฝกเก็บขอมูลและวิเคราะหขอความในภาษา

ภ 640 ภาษาศาสตรและการสื่อสาร
3 หนวยกิต
LG 640 Linguistics and Communication
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาหลักการทางภาษาศาสตรที่สัมพันธกับการสื่อสารดวยภาษา ศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสารทั้ง
ดานวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนศึกษากลวิธีของการสื่อสาร ศึกษาปญหาของการสื่อสารที่สัมพันธกับความแตกตางดาน
ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาหลักการและทฤษฎีอรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ภ 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3 หนวยกิต
LG 690 Research Methods in Language Studies
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรโดยเนนการวิจัยทางภาษาเปนหลัก ฝกทักษะการ
คนควาวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ศึกษาวิธีวิจัยแบบตางๆ และขั้นตอนการทําวิจัยตลอดทั้งศึกษาหัวขอสําคัญ เชน การ
กําหนดประเด็นปญหาที่จะศึกษา การออกแบบและดําเนินงานวิจัยทั้งในเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ รวมทั้งสถิติที่ใชในการวิจัย
ทางภาษา การเขียนรายงานและการอางอิง ตลอดจนฝกทําการวิจัยฉบับยอ มีการเก็บขอมูลในหรือนอกสถานที่
วิชาบังคับเลือก
ภ 724 ภาษาศาสตรเชิงสังคม
3 หนวยกิต
LG 724 Sociolinguistics
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาแนวคิดสําคัญในการศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม ศึกษาและวิเคราะหความหลากหลายของภาษาตาม
ปจจัยตางๆ ทางสังคม เชน ปจจัยดานชนชั้น เพศ อายุ ชาติพันธุ ถิ่นที่อยู และสถานการณการใชภาษา รวมทั้งศึกษาหัวขอสําคัญ
อื่นๆ เชน การสัมผัสของภาษา การสลับภาษา ทัศนคติตอภาษา ชาติพันธุวรรณนาเพื่อการสื่อสาร และการประยุกตใชประโยชนจาก
การศึกษาภาษาในเชิงสังคม
ภ 725 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา
3 หนวยกิต
LG 725 Psycholinguistics
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาองคประกอบทางประสาทวิทยา จิตวิทยา และสังคมที่มีผลตอการรับภาษาของเด็ก ตลอดจนการรับรู การเขาใจ
ภาษาและพุทธิปญญา (cognition) ศึกษาหลักการดานการจํา การลืม และโครงสรางทางพุทธิปญญา (cognitive structure) ใน
การศึกษาภาษาแมและภาษาตางประเทศ ตลอดจนศึกษาความบกพรองในการใชภาษาจากสาเหตุตางๆ และพิจารณาแนวทางแกไข
ฟนฟูความบกพรองดังกลาว

ภ 734 การประยุกตภาษาศาสตร
3 หนวยกิต
LG 734 Applying Linguistics
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษาการประยุกตความรูจากแนวคิดทาง
ภาษาศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณการใชภาษา และแกปญหาดานการใชภาษา ตลอดจนประยุกตกับงานอาชีพตางๆ เชน การ
เรียนการสอนภาษา การจัดการศึกษา และการสื่อสาร
ภ 735 การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
3 หนวยกิต
LG 735 Language Variation and Language Change
วิชาบังคับกอน: ภ 600 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีการแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งในมิติของเวลา ภูมิศาสตร สังคม และหนาที่ของภาษา ศึกษา
วิธีการเปรียบเทียบภาษาเชิงประวัติ พัฒนาการของภาษาถิ่น ภาษามาตรฐาน ตลอดจนภาษาเฉพาะกลุมทางสังคม
ภ 764 ภาษาศาสตรและการสอนภาษา
3 หนวยกิต
LG 764 Linguistics and Language Teaching
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตรที่ประยุกตกับการสอนภาษา โดยพิจารณาแนวคิด วิธีการ และเทคนิคตางๆ ของทฤษฎีการ
สอนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ เนนแนวการสอนที่นิยมใชในปจจุบัน
วิชาเลือก
วิชาเลือกหมวดภาษาศาสตร
ภ 726 ภาษาศาสตรกับการแปล
3 หนวยกิต
LG 726 Linguistics and Translation
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตรที่เกี่ยวกับการแปล ศึกษาวิธีการประยุกตองคความรูทางภาษาศาสตรกับการแปล
ประเมินผลการแปลโดยพิจารณาจากตัวอยางของการแปลทั่วไป ตลอดจนการแปลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ฝกแปลแบบเนนการ
สื่อสาร
ภ 727 การประยุกตคอมพิวเตอรในภาษาศาสตร
3 หนวยกิต
LG 727 Computer Applications in Linguistics
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตรคอมพิวเตอร ศึกษาหลักการ เทคนิคเบื้องตน และฝกปฏิบัติ คนควา วิเคราะห
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร และนําเสนอขอมูลทางภาษาศาสตร ศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษา (Computer
Assisted Language Learning) ตลอดจนการใชคลังขอมูลทางภาษาศาสตร (Corpus Linguistics)

ภ 728 ความหลากหลายในภาษาไทย
3 หนวยกิต
LG 728 Thai Dialectology
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาทฤษฎีและวิธีวิเคราะหความหลากหลายของภาษาไทยแบบตางๆ วิวัฒนาการของภาษาความแตกตางของภาษาตาม
กลุมผูใช ตลอดจนศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาไทยกลุมตางๆ มีการเก็บขอมูลในหรือนอกสถานที่
ภ 729 ความหลากหลายในภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
LG 729 English Dialectology
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาและวิเคราะหความหลากหลายของภาษาอังกฤษแบบตางๆ ศึกษาความแตกตางดานวัฒนธรรมที่มีผลตอการใช
ภาษาอังกฤษในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร และอินเดีย
ภ 736 ภาษาศาสตรเชิงมานุษยวิทยา
3 หนวยกิต
LG 736 Anthropological Linguistics
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตรและมานุษยวิทยาที่ใชในการอธิบายลักษณะการดําเนินชีวิต ตลอดทั้งระบบทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของมนุษยในสังคม ศึกษาระบบคานิยม ความเชื่อ และโลกทัศนในภาษา ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมดวย
วิธีการทางชาติพันธุวรรณนา ตลอดจนศึกษาชาติพันธุวรรณนาเพื่อการสื่อสาร (Ethnography of Communication)
ภ 737 การวิเคราะหบทสนทนา
3 หนวยกิต
LG 737 Conversation Analysis
วิชาบังคับกอน: ภ 611
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ ขั้นตอน ประเภท และโครงสรางของบทสนทนา ตลอดทั้งพิจารณา
หลักการทางภาษาศาสตรที่ใชวิเคราะหโครงสรางบทสนทนาตางๆ ศึกษา องคประกอบและโครงสรางในกระบวนการสนทนา เชน
การเริ่มตนและการจบการสนทนา การผลัดกันพูด คูวัจนกรรม ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสนทนา เชน ระดับความเปนทางการ
สถานภาพ และบทบาทของ
ผูรวมสนทนา
ภ 738 การทําพจนานุกรม
3 หนวยกิต
LG 738 Lexicography
วิชาบังคับกอน: ภ 602 และ ภ 603
ศึกษาประวัติและความเปนมาของการทําพจนานุกรม หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการจัดทําพจนานุกรม ศึกษา
โครงสรางและองคประกอบของพจนานุกรม ตลอดจนศึกษาแนวทางในการจัดทําคลังขอมูลภาษา (corpus) เพื่อประโยชนตอการ
จัดทําพจนานุกรมและทรัพยากรภาษาในลักษณะอื่นๆ เชน เครือขายคลังศัพท (word net) อรรถาภิธาน (thesaurus) และศัพท
เฉพาะทาง

วิชาเลือกหมวดการสื่อสาร
ภ 746 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3 หนวยกิต
LG 746 Intercultural Communication
วิชาบังคับกอน: ภ 600 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธระหวางการสื่อสาร สังคม กับวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตรที่
เกี่ยวของ ศึกษาประเภทของการสื่อสารทั้งดานวัจนภาษาและอวัจนภาษา ปญหาของการสื่อสารระหวางกลุมบุคคลที่แตกตางกันใน
ดานภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีแกปญหาและวิธีเสริมสรางความเขาใจระหวางกัน
ภ 747 วัจนลีลาศาสตรและวาทศาสตร
3 หนวยกิต
LG 747 Stylistics and Rhetoric
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการวิเคราะหขอความดวยวิธีการทางภาษาศาสตรแนวตางๆ เชน การวิเคราะหบทสนทนา วัจนปฏิบัติ
ศาสตร ไวยากรณขอความ (text grammar) ฝกวิเคราะหขอมูลภาษาที่ใชอยูในวงการตางๆ เชน การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร
สื่อสารมวลชน หัวขอที่ศึกษาครอบคลุมทั้งระดับเสียง คําศัพท ประโยค ตลอดทั้งลีลา และวาทะของการสื่อสารในรูปแบบตางๆ
ภ 748 เทคนิคการสื่อความในภาษาไทย
3 หนวยกิต
LG 748 Communication Techniques in Thai
วิชาบังคับกอน: ภ 601
ศึกษาและฝกการออกเสียง ตลอดจนสัทสัมพันธตามระบบเสียงภาษาไทย ฝกนําองคประกอบตางๆ ทางสัทศาสตร และ
ภาษาศาสตรไปใชในการสื่อความดวยการพูดและการเขียนลีลาตางๆ วิเคราะหบทบาทของการใชกิริยาทาทาง ตลอดจนแกไข
ขอบกพรองในการพูดและการเขียนเพื่อผลในการสื่อความ
ภ 749 เทคนิคการสื่อความในภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
LG 749 Communication Techniques in English
วิชาบังคับกอน: ภ 601
ศึกษาและฝกการออกเสียงตามระบบเสียงภาษาอังกฤษ ตลอดจนสัทสัมพันธตางๆ ทั้งในระดับคํา วลี ประโยค และ
ขอความ ศึกษาลักษณะทางไวยากรณที่สัมพันธกับการพูดและการเขียนขอความภาษาอังกฤษ ฝกพูดและเขียนขอความ
ภาษาอังกฤษดวยลีลาตางๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรองในการพูดและการเขียนเพื่อผลของการสื่อความ
ภ 756 ภาษาในสื่อสารมวลชน
3 หนวยกิต
LG 756 Language of the Media
วิชาบังคับกอน: ภ 600 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะภาษาที่ใชในวงการสื่อสารมวลชน ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
เว็บไซต และอีเมล ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาในขาวและสารคดีประเภทตางๆ หัวขอที่ศึกษารวมถึง ภาษาในหัวขาว ภาษา
สแลง ลักษณะไวยากรณตางๆ ระดับชั้นของคําศัพทและไวยากรณ และการสื่อความหมายในปริบทเฉพาะตางๆ

ภ 757 ภาษา เพศ และการสื่อสาร
3 หนวยกิต
LG 757 Language, Gender and Communication
วิชาบังคับกอน: ภ 600 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับอัตลักษณทางเพศที่สะทอนจากการใชภาษาและการสื่อสารในปริบทที่ตางกัน ศึกษาประเด็นที่
เกี่ยวกับบทบาททางเพศ อคติทางเพศ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ภ 758 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
3 หนวยกิต
LG 758 World Englishes
วิชาบังคับกอน: ภ 600
ศึกษาหัวขอที่เกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ โดยเนนการศึกษาและการ
วิเคราะหประเด็นรวมสมัย เชน ภาษามาตรฐาน ลักษณะการเปนเจาของภาษา สถานภาพที่แตกตางกันของภาษาอังกฤษที่เกิดจาก
ความไมเทาเทียมดานอํานาจของกลุมผูพูด ตลอดจนประเด็นปญหาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกหมวดการสอนภาษา
ภ 766 การสอนภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
LG 766 English Teaching Methodology
วิชาบังคับกอน: ภ 764
ศึกษาแนวการสอนและวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยประยุกตจากทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีแบบตางๆ ศึกษาวิธีการ
ทดสอบภาษา ฝกสรางบทเรียน ฝกสอน ตลอดจนพิจารณาปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย มีการฝก
ภาคปฏิบัตฺ
ภ 767 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
3 หนวยกิต
LG 767 Teaching Thai to Non-Native Speakers
วิชาบังคับกอน: ภ 764
ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาตางประเทศ ศึกษาแนวทางและวิธีสอนภาษาไทยแกชาวตางชาติ ฝกสรางบทเรียนภาษาไทย
ทั้งในดานเสียง สัทสัมพันธ คํา ประโยค และขอความ พิจารณาแนวทางการประเมินผลการสอน มีการฝกภาคปฏิบัติ
วิชาเลือกหมวดการศึกษาเฉพาะดาน การศึกษาดวยตนเอง และการวิจัย
ภ 796 หัวขอศึกษาเฉพาะดานทางภาษาศาสตร
3 หนวยกิต
LG 796 Selected Topics in Linguistics
วิชาบังคับกอน: ภ 600 และไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาหัวขอทางภาษาศาสตรเฉพาะสาขาในระดับสูง โดยเลือกศึกษาหัวขอที่สําคัญและอยูในความสนใจของวงการ
ภาษาศาสตร การเรียนการสอนเปนแบบสัมมนา
(ภาควิชาจะประกาศหัวขอที่จะเปดสอนใหทราบลวงหนา 1 ปการศึกษา)

ภ 798 การคนควารายบุคคล
LG 798 Individual Study
วิชาบังคับกอน: ภ 600 และไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
หัวขอในการศึกษาคนควาใหอยูในดุลยพินิจ และการตกลงระหวางผูสอนกับผูเรียน

3 หนวยกิต

วิทยานิพนธ
ภ 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
LG 800 Thesis
คนควาและวิจัยอันจะกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร และเขียนวิทยานิพนธ 1 เรื่อง ภายใต
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

