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การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    เมื่อวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตรใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่  
    ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
4. รายละเอียดในการปรับปรุง  
     ขอปรับเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับที่ 6 คือ อ.ดร.เมแกน ลุย เพ่ือให้อาจารย์เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมในหลักสูตรได้ 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายเดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

*1. รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรญู ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 M.A. (Teaching English to Speakers of 

Other Languages), 2539 
Portland State University, USA 

 Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia, 
Canada 

*2. ผศ.ดร.ศริิพร ปัญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
                              กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
*3. ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร)์, 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
4. รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรตันพร ค.บ. (การมัธยมศึกษา), 2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวสัดิ ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร)์, 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 

*  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายช่ืออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายใหม่) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

*1. ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร)์, 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
*2. รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรญู ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 M.A. (Teaching English to Speakers of 

Other Languages), 2539 
Portland State University, USA 

 Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia, 
Canada 

*3. ผศ.ดร.ศริิพร ปัญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
                              กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรตันพร ค.บ. (การมัธยมศึกษา), 2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวสัดิ ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร)์, 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 
6. อ.ดร.เมแกน ลยุ 

(รายใหม่) 
B.A. Honours (Linguistics), 2550 University of British Columbia, 

Canada 

 M.A. (Linguistics), 2551 University of Toronto, Canada 

 Ph.D. (Linguistics), 2558 University of British Columbia, 
Canada 

*  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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5. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    

2554 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร ปรากฏดังนี้ 

 โครงสร้างเดิม       โครงสร้างใหม่ 

  แผน ก2 แผน ข     แผน ก2 แผน ข   

หมวดวิชาบังคับ   15   15   18 18 

หมวดวิชาเลือก 9 15 6 12 

สารนิพนธ ์ - 6 - 6 

ปริญญานิพนธ ์ 12 - 12 - 

           รวม 36 36 36 36 

 

 
 

   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
   (ลงชื่อ)...................................................................... 
              (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ) 

                                                  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติงานแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่…………..เดือน…………………………………….พ.ศ………....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


