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วิชาโทภาษาศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
1.  หลักสูตร 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ   18  หน่วยกิต 
 
1.1   โครงสร้างหลักสูตร   

 ภำควิชำภำษำศำสตร์เปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำภำษำศำสตร์ แบบวิชาโท ส ำหรับนสิิตที่เรียน
วิชำเอกสำขำอื่นท้ังในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชำโท ดงันี้ 
 
 1.1.1 โปรแกรมปกติส าหรับนิสิตในคณะ 
  จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำโท  18 หน่วยกิต 
  ภำควิชำภำษำศำสตร์เปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำภำษำศำสตรเ์ป็น วิชาโท ส ำหรับนสิิตที่
เรียนวิชำเอกทุกสำขำในคณะ ยกเว้นสำขำวิชำเทคโนโลยภีำษำและสำรสนเทศ และส ำหรับนสิิตนอกคณะที่
เลือกเรยีนเป็นวิชำโท ดังนี ้
  วิชำบังคับเลือก     3 หน่วยกิต 
  วิชำเลือก     15 หน่วยกิต 
 

1.1.2 โปรแกรมปกติส าหรับนิสิตนอกคณะ 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำโท  18 หน่วยกิต 
วิชำบังคับ     3 หน่วยกิต 

 วิชำเลือก     15 หน่วยกิต 
 
 1.1.3 โปรแกรมเกียรตินิยม 
   จ ำนวนหน่วยกิตวิชำเฉพำะสำขำรวม  20    หน่วยกิต 

  เอกัตศึกษำ/รำยวิชำระดับบณัฑิตศึกษำ  12   หน่วยกิต 
  ปริญญำนิพนธ์       8   หน่วยกิต 
 
2.  รายวิชา  

2.1  โปรแกรมปกติส าหรับนิสิตในคณะ 
   2.1.1 วิชาบังคับเลือก     3 หน่วยกิต 

ส ำหรับนสิิตที่เรียนวิชำเอกทุกสำขำในคณะที่เลือกเรยีนเป็นวิชำโท ให้เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่งจำกวิชำต่อไปนี ้
2229022  ระบบไวยำกรณ ์      0 (0-2-6) 

   Grammatical System 
2229022  ควำมหมำยในภำษำ      0 (0-2-6) 

   Meaning in Language 
2209308  ระบบเสียง      0 (0-2-6) 

   Sound System 
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2.1.2 วิชาเลือก     15 หน่วยกิต 
 2229261* พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมเพื่อกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 0 (0-2-6) 

Basic Programming for Natural Language Processing 
 2229022 ระบบไวยำกรณ ์   0 (0-2-6) 
   Grammatical System 

2902222  ควำมหมำยในภำษำ   0 (0-2-6) 
  Meaning in Language 
2229008 ระบบเสียง   0 (0-2-6) 
  Sound System 
2229029 กำรแปรและกำรเปลีย่นแปลงในภำษำ    0 (0-2-6) 
  Variation and Change in Language 
2229022 ภำษำศำสตร์กับกำรแปล   0 (0-2-6) 
  Language and Translation 
2229068* กำรวิเครำะห์ภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์   0 (0-2-6) 
   Linguistic Analysis of Thai 
2229069 ภำษำตระกูลขร้ำ-ไท   0 (0-2-6) 
  Kra-Dai Languages 
2229022 ภำษำและควำมคดิ   0 (0-2-6) 
  Language and Mind 
2229021 ภำษำศำสตรภ์ำษำโรมำนซเ์บื้องตน้   0 (0-2-6) 
  Introduction to Romance Linguistics 
2229022* ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    0 (0-2-6) 
   Introduction to Computational Linguistics 
2229020 ภำษำกับวัฒนธรรม   0 (0-2-6) 
   Language and Culture 
2229022 ภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียน+3   0 (0-2-6) 
   Languages in ASEAN+3 

 2229026  คลังข้อมูลภำษำ      3 (3-0-6) 
   Language Corpora 

2209378  ภำษำกับกำรสื่อสำรกำรตลำด     0 (0-2-6) 
   Language and Marketing Communications 
2229029  ภำษำกับเพศ      0 (0-2-6) 
   Language and Sex 
2229082* เรื่องคัดเฉพำะทำงภำษำศำสตร์    0 (0-2-6) 
   Selected Topics in Linguistics 
2229081* เทคโนโลยีวัจนะ      0 (0-2-6) 
   Speech Technology 
2229082* กำรแปลภำษำด้วยคอมพิวเตอร์    0 (0-2-6) 
   Machine Translation 
2229092*  เรื่องคัดเฉพำะทำงเทคโนโลยีภำษำ    0 (0-2-6) 
   Selected Topics in Language Technology 

 
นิสิตสำมำรถเรียนรำยวิชำอื่นๆ ในระดับปริญญำตรี หรือระดับบณัฑติศึกษำของภำควิชำ 

ภำษำศำสตรเ์ป็นวิชำเลือกได้ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
--------------------------------------------- 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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 2.2  โปรแกรมปกติส าหรับนิสิตนอกคณะ 
 2.2.1 วิชาบังคับ   3  หน่วยกิต 

ส ำหรับนสิิตที่เรียนวิชำเอกทุกสำขำนอกคณะที่เลือกเรยีนเป็นวิชำโท ต้องเรียนวิชำต่อไปนี้ 
2229161  ภำษำทัศนำ    0 (0-2- 9) 

    Introduction to Language 
หำกนิสิตเคยเรียนวิชำ 2296200 ภำษำมนุษย์ มำแล้ว ให้เลือกเรียนวิชำจำกรำยวิชำบังคับเลือก

ของโปรแกรมปกตสิ ำหรับนิสติในคณะแทนรำยวิชำ 2209161 ภำษำทัศนำ 
 
 2.2.2 วิชาเลือก   15  หน่วยกิต 
  เหมือนรำยวิชำเลือกของโปรแกรมปกติส ำหรับนิสติในคณะ 
  

2.3  โปรแกรมเกียรตินิยม   
2.3.1  เอกัตศึกษำ/รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำโดยควำมเห็นชอบของภำควิชำภำษำศำสตร์   

    12 หน่วยกิต 
2229291 เอกัตศึกษำ 1     0 (2-9-2) 

Independent Study I 
2229292 เอกัตศึกษำ 2     0 (2-9-2) 

Independent Study II 
2229290 เอกัตศึกษำ 0     0 (2-9-2) 

Independent Study III  
  2229292 เอกัตศึกษำ 2     0 (2-9-2) 
    Independent Study IV  
 
   2.3.2   ปริญญำนิพนธ์     8 หน่วยกิต 
 2229292 ปริญญำนิพนธ์ 1      2 หน่วยกิต 
    Senior Project I  
  2229298 ปริญญำนิพนธ์ 2      2 หน่วยกิต 
    Senior Project II 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
2209161  ภาษาทัศนา      3 (3-0-6) 
   นิยำมและขอบเขตของภำษำศำสตร์ ลักษณะของภำษำมนุษย์  
   มโนทัศน์พ้ืนฐำนเกี่ยวกับเสียงในภำษำ  ระบบเสียง โครงสร้ำงค ำ  
   ไวยำกรณ์ ควำมหมำย ระบบกำรเขียน กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ  
   ภำษำกับสังคม  และกำรเรียนรู้ภำษำ กำรวิเครำะห์ภำษำตำมแนว 
   ภำษำศำสตร์ กำรตีควำมข้อมูลทำงภำษำเชิงคุณภำพและเชิงปรมิำณ 
   Introduction to Language 
   INTRO LANG 
   Definition and scope of linguistics; characteristics of human  
   language; basic concepts about speech sounds, sound system,  
   word structure, grammar, meaning, writing system, language 
   change, language and society, and language learning; linguistic  
   analysis of languages; interpretation of qualitative and quantitative  
   language data. 
 
2209261*  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเพ่ือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (3-0-6) 

มโนทัศน์พ้ืนฐำนของกำรเขียนโปรแกรม ตัวแปร ตัวด ำเนินกำร  
โครงสร้ำงข้อมูล กำรควบคุมล ำดบักำรท ำงำน โปรแกรมย่อย กำรฝกึเขียน 
โปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อควำม 
Basic Programming for Natural Language Processing 
BASIC PROG NLP 
Basic concepts of programming: variables, operators, data structure,  
control flow, subroutines; text processing programming practicum. 

 
2209304  ระบบไวยากรณ์       3 (3-0-6) 

มโนทัศน์ของค ำ วลี และประโยค โครงสร้ำงของค ำ วลี และประโยค ชนิดของค ำ  
ประเภททำงไวยำกรณ์ ควำมสัมพนัธ์ของค ำในวลี วำกยสัมพันธ์ของวลีในประโยค 
วิเครำะหร์ะบบไวยำกรณ์ในข้อมลูที่มีควำมยำกระดับกลำงในภำษำต่ำงๆ 
Grammatical System 
GRAM SYSTEM 
Concepts of words, phrases, and sentences; word, phrase,  
and sentence structures; parts of speech; grammatical categories;  
relationship of words in a phrase; relationship of phrases in a sentence;  
analysis of the grammatical system in intermediate-level data  
from various languages. 
 
 
 

 
 
 
--------------------------------------------- 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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2209305  ความหมายในภาษา     3 (3-0-6) 
นิยำมของควำมหมำยในภำษำ ควำมหมำยประเภทต่ำงๆ ในระดับค ำ  
แนวทำงกำรก ำหนดควำมหมำยของค ำ วงควำมหมำย ควำมหมำยเหมือน  
ควำมหมำยตรงกันข้ำม และกำรพอ้งรูปพ้องเสียง 
Meaning in Language 
MEANING LANG 
Definition of linguistic meaning; different types of lexical meaning; 
approaches in determining lexical meaning; semantic fields;  
synonymy, antonymy, and homonymy. 
 

2209308  ระบบเสียง       3 (3-0-6) 
มโนทัศน์ส ำคญัและพื้นฐำนทฤษฎทีำงสรีรสัทศำสตร์ กลสัทศำสตร์ โสตสัทศำสตร์  
และสัทวิทยำ กำรฝึกวิเครำะห์ระบบเสียง ปรำกฏกำรณ์ทำงสัทวิทยำที่น่ำสนใจ  
Sound System 
SOUND SYSTEM 
Important concepts and basic theoretical knowledge in articulatory 
phonetics, acoustic phonetics, auditory phonetics and phonological theory; 
practice in phonological analysis; interesting phonological phenomena. 

 
2209309  การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา    3 (3-0-6) 
  กำรแปรของภำษำตำมปัจจยัทำงภำษำและสังคม กำรเปลีย่นแปลง 
  ของภำษำประเภทต่ำงๆ ปัจจยัที่ท ำให้ภำษำเปลี่ยนแปลง ควำมสัมพนัธ์ 
  ระหว่ำงกำรแปรของภำษำกับกำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ 
  Variation and Change in Language 
  VAR CHANGE LANG 
  Language variation according to linguistic and social factors;  
  types of language change; factors contributing to language change;  
  relationship between language variation and change. 
 
2209344  ภาษาศาสตร์กับการแปล   3 (3-0-6) 
  ควำมรู้เรื่องลักษณะและปรำกฏกำรณ์ตำ่งๆที่มีอยู่ในภำษำซึ่งได้จำกกำรศึกษำ 
  ทำงภำษำศำสตร์อันเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรแปล  
  Linguistics and Translation 
  LING TRANSL 
  Knowledge of characteristics and phenomena in language derived  
  from linguistic studies serving as a foundation for translation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

2209368*  การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์   3 (3-0-6) 
 ลักษณะส ำคญัของระบบเสียงและระบบไวยำกรณ์ภำษำไทย ปรำกฏกำรณ์ 
 ทำงเสียง ไวยำกรณ์ ควำมหมำย กำรเปลีย่นแปลง และกำรแปรในภำษำไทย 
 ที่น่ำสนใจและแนวทำงกำรวเิครำะห์ กำรประยุกต์ใช้ในด้ำนเทคโนโลยีภำษำ 
 และแวดวงอื่นๆ 

   Linguistics Analysis of Thai  
   LING ANALYS THAI 

  Characteristics of the sound system and the grammatical system of Thai; 
Selected phenomena relating to sound, grammar, meaning, language 
change, and language variation in Thai linguistics and their analyses; 
application in language technology and other domains. 

 

2209369  ภาษาตระกูลขร้า-ไท     3 (3-0-6) 
  พัฒนำกำรของภำษำตระกูลขรำ้-ไท ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำตระกูลขร้ำ-ไท 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำตระกลูขร้ำ-ไทกับภำษำตระกูลอื่น วิธีกำรศึกษำภำษำ 
  ตระกลูขร้ำ-ไท ภำษำไทยในฐำนะภำษำตระกูลขร้ำ-ไท ประเด็นคดัสรรเกี่ยวกับ 
  ภำษำตระกูลขร้ำ-ไท 

  Kra-Dai Languages 
  KRA DAI LANGUAGES 

  Development of Kra-Dai languages; relationship among Kra-Dai languages; 
relationship between Kra-Dai languages and other language families; 
methods for studying Kra-Dai languages; Thai as a Kra-Dai language;  

  selected issues concerning Kra-Dai languages. 
 
2209370  ภาษาและความคิด   3 (3-0-6) 
  ควำมสำมำรถทำงภำษำของมนุษย์และสัตว์ กำรรับภำษำของเด็ก  
  กำรรับรูเ้สยีงพูด กำรเข้ำใจภำษำ กำรผลิตภำษำ กำรรับภำษำที่สอง  
  สมองกับภำษำ ภำษำ วัฒนธรรม และปริชำน 
  Language and Mind 
  LANG MIND 

  Language ability in human beings and animals; child language acquisition; 
speech perception; language comprehension; language production; second 
language acquisition; brain and language; language, culture and cognition. 

 
2209371  ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  นิยำมกลุม่ภำษำโรมำนซ์ ควำมหลำกหลำยของภำษำในกลุม่โรมำนซ ์ลักษณะส ำคัญ  
  ของภำษำกลุ่มโรมำนซ์ พัฒนำกำรของภำษำกลุ่มโรมำนซ์จำกภำษำละติน  
  สถำนกำรณ์ทำงภำษำของภำษำกลุ่มโรมำนซ์ในโลกปัจจุบัน 
  Introduction to Romance Linguistics 
  INTRO ROMANCE LING 
  Definition of the Romance language family; diversity of Romance 

languages;characteristics of Romance languages; development from Latin 
into Romance languages; current linguistic situation of Romance languages. 

--------------------------------------------- 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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2209372*  ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ  
  ระบบกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ และแบบ 
  เครือข่ำยนิวรอล กำรประยุกต์ใช้งำนกำรประมวลผลภำษำธรรมชำตใินงำนต่ำง ๆ 
  Introduction to Computational Linguistics 
  INTRO COMPU LING 
  Basic concepts and theories related to natural language processing;  
  rule-based, statistical-based, and neural network approaches; applications  
  of natural language processing. 
 
2209373 ภาษากับวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
 ลักษณะของภำษำกับลักษณะของวัฒนธรรม ภำษำกับโลกทัศน์ กำรจ ำแนก 
 ประเภททำงไวยำกรณ์และทำงวัฒนธรรม ทฤษฎีและงำนวิจัยเกีย่วกับค ำเรียกสี  
 ค ำเรียกญำติ และ อุปลักษณ์ ภำษำกับเพศ ระบบภำษำและวัฒนธรรมของชุมชนต่ำงๆ 
 Language and Culture 
 LANG CULTURE 
 Characteristics of language and culture; language and world view;  
 grammatical and cultural categories; theories and research on color terms, 

kinship terms, and metaphor; language and gender; linguistic and cultural 
systems of various communities. 

 
2209375 ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3   3 (3-0-6) 
 ควำมหลำกหลำยทำงภำษำในกลุม่ประเทศอำเซียน+0 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
 ภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียน จีน เกำหลี และญี่ปุ่น  
 Language in ASEAN+3 
 LANG ASEAN+3 
 Linguistic diversity in ASEAN+3; language profiles of ASEAN countries  
 and in China, Korea, and Japan. 
 
2209376 คลังข้อมลูภาษา      3 (3-0-6) 
 กำรออกแบบและกำรสร้ำงคลังข้อมูลภำษำ เครื่องมือและวิธีกำรสร้ำง  ค้นคืน  
 และวิเครำะหค์ลังข้อมูลภำษำ กำรใช้คลังข้อมูลในกำรวิจยัและกำรประยุกต์ใช้คลังข้อมูล 
 Language Corpora 
 LANG CORPORA 
 Design and construction of language corpora; tools and methodology  
 in constructing, retrieving, and analyzing language corpora; research use  
 and application of corpora. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
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2209378 ภาษากับการสื่อสารการตลาด     3 (3-0-6) 
 มโนทัศน์ส ำคัญทำงภำษำศำสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด องค์ประกอบ 
 ทำงเสียง ค ำ และควำมหมำยของช่ือตรำสินค้ำที่สัมพันธ์กับกำรรับรู้คุณลักษณะสินค้ำ  
 บทบำทของโครงสร้ำงและกำรใช้ภำษำในกลยุทธ์กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด 
 Language and Marketing Communications 
 LANG MKTG COM 
 Major linguistic concepts relating to marketing communications; sound,  
 word and meaning components of brand names relating to the perception  
 of product attributes; roles of linguistic structure and use in marketing 

communications strategy. 
 
2209379 ภาษากับเพศ      3 (3-0-6) 
 มโนทัศน์ส ำคัญทำงภำษำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ของภำษำกับเพศ  
 ทั้งเพศสรีระ เพศสภำวะและเพศวิถี กำรแปรของภำษำตำมเพศ กำรใช้ภำษำ 
 เพื่อบ่งช้ีเพศ กำรสร้ำงและแสดงตัวตนทำงเพศผ่ำนภำษำ บทบำทของภำษำ 
 ที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงเพศในสังคม 
 Language and Sex 
 LANG SEX 
 Major linguistic concepts relating to the relationship between language  
 and sex/gender/sexuality; linguistic variation and sex/gender/sexuality;  
 use of language to index sex/gender/sexuality; construction and presentation  
 of sex/gender/sexuality of the self through language; roles of language  
 as related to gender/sexual diversity in society. 
 
2209380* เร่ืองคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์    3 (3-0-6) 
 เรื่องทำงภำษำศำสตร์ที่น่ำสนใจ 
 Selected topics in linguistics 
 SEL TOP LANG TECH 
 Interesting topics in linguistics. 
 
2209381* เทคโนโลยีวัจนะ      3 (3-0-6) 
 ลักษณะทำงกลสัทศำสตร์ของเสียงพูด ระเบียบวิธีทำงสถติิส ำหรับกำรวิเครำะห์เสียงพูด  
 ระบบรูจ้ ำเสียงพูดอัตโนมัติ กำรสังเครำะห์เสยีงพูดจำกข้อควำม 
 Speech Technology 
 SPEECH TECH 
 Acoustic characteristics of speech; statistical methods for speech analysis; 

automatic speech recognition; text-to-speech synthesis. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
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2209382* การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
 มโนทัศน์พ้ืนฐำนและวิธีกำรทำงสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรแปลภำษำดว้ยคอมพิวเตอร์  
 กำรแปลโดยยดึค ำเป็นหลัก กำรแปลโดยยึดวลีเป็นหลัก  
 กำรแปลโดยยดึวำกยสัมพันธ์เป็นหลัก กำรฝึกพัฒนำระบบกำรแปลภำษำ 
 Machine translation 
 MACHINE TRANSL 
 Basic concepts and statistical methods in Machine translation;  
 word-based translation, phrase-based translation; syntax-based  
 translation; Practicum in building translation systems. 
 
2209390* เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา   3 (3-0-6) 
  เรื่องทำงเทคโนโลยีภำษำท่ีน่ำสนใจ 
 Selected Topics in Language Technology 
 SEL TOP LANG TECH 
 Interesting topics in language technology. 
 
2209591 เอกัตศึกษา 1  3 (0-9-0) 
 (เง่ือนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรยีน) 
 กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจทำงภำษำศำสตรห์ัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
 หรือหลำยหัวข้อ 
 Independent Study I 
 INDEPT STUD I 
 (CONDITION : CONSENT OF FACULTY) 
 In-depth study of one or more topics of special interest in linguistics.               
 
2209592 เอกัตศึกษา 2   3 (0-9-0)  
 (เง่ือนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2229291 เอกัตศึกษำ 1  
 หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรยีน) 
 กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจทำงภำษำศำสตรห์ัวข้อใด 
 หัวข้อหน่ึงหรือหลำยหัวข้อ 
 Independent Study I 
 INDEPT STUD I 
 (CONDITION : PRER 2209591 INDENT STUD 1 OR CONSENT OF FACULTY) 
 In-depth study of one or more topics of special interest in linguistic.    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
--------------------------------------------- 
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2209593       เอกัตศึกษา 3   3 (0-9-0) 
 (เง่ือนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2229292 เอกัตศึกษำ 2  
 หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรยีน) 
 กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจทำงภำษำศำสตรห์ัวข้อใด 
 หัวข้อหน่ึงหรือหลำยหัวข้อ 
 Independent Study III 
 INDEPT STUD III 
 (CONDITION : PRER 2209592 INDENT STUD II OR CONSENT OF FACULTY) 
 In-depth study of one or more topics of special interest in linguistics.          
 
2209594       เอกัตศึกษา 4   3 (0-9-0) 
 (เง่ือนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2229290 เอกัตศึกษำ 0  

 หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรยีน) 
 กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจทำงภำษำศำสตรห์ัวข้อใด 
 หัวข้อหน่ึงหรือหลำยหัวข้อ 
 Independent Study IV 
 INDEPT STUD IV 
 (CONDITION : PRER 2209593 INDENT STUD III OR CONSENT OF FACULTY) 
 In-depth study of one or more topics of special interest in linguistic. 
               
2209597 ปริญญานิพนธ์ 1   4  หน่วยกิต 
 Senior Project I 
 
2209598       ปริญญานิพนธ์ 2  4  หน่วยกิต 
 Senior Project II 
 


