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คณะ/สถาบนั/ส านกั คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่หลกัสูตร 

รหสัหลกัสูตร T2558000000044 

ชือ่หลกัสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล 

ภาษาองักฤษ : Doctor of Philosophy Program in Language and Global Communication 

 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเตม็ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาและการสือ่สารสากล) 

 ชื่อย่อ :  ปร.ด. (ภาษาและการสือ่สารสากล) 

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Doctor of Philosophy (Language and Global Communication) 

 ชื่อย่อ :  Ph.D. (Language and Global Communication) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

สาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล  

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

54 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  

5.2 ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

(ภาคผนวก ช)  ดังน้ี 

1) Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย  

4) University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย 

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิเห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสตูรปรับปรุง ชื่อเดิมหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.

2557) โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุมคร้ังที่

................ เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............  

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่.................................เม่ือวันที่ 

........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่.......................... เม่ือวันที่ 

........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี

การศึกษา 2564 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ 

2. อาจารย์ระดับอดุมศึกษาในภาครัฐและเอกชน / อาจารย์สอนภาษา  

3. นักภาษาศาสตร์ / นักวิจัยและนักวิชาการด้านภาษา / ด้านพัฒนาการรับรู้และเรียนรู้ภาษา  

4. ผู้บริหารองค์กรการศึกษา 

5. นักออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษา / นักวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลภาษา 

6. นักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3 

9. ชือ่ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 รศ.ดร.สุกญัญา  

เรืองจรูญ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 

 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Portland State University, 

USA 

University of British 

Columbia, Canada 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2541 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สถาบันระดับอดุมศึกษามีภารกจิหลักส าคัญต้องสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยซ่ึงในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ต้องขับเคล่ือนโดยมีฐานคิดหลักคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ เทคโนโลยี  ในยุคที่ เทคโนโลยี มี 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบต่อหลายอาชีพและมีการลดจ านวนการจ้างงาน เน่ืองจากเทคโนโลยี

สามารถเข้ามาแทนที่แรงงานคน อย่างไรกต็ามทกัษะการสือ่สารยังคงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการถ่ายทอดความคิด

ที่ ลึกซ้ึงระหว่างมนุษย์ในชุมชนและสังคมโลกที่จะท าให้การเจรจาต่อรองส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีจึงยังไม่สามารถแทนที่ คุณลักษณะน้ีของมนุษย์ได้ ในทางตรงกันข้ามเทคโนโลยียังต้องอาศัย

ความสามารถด้านภาษาของมนุษย์ในการสั่งการและป้อนข้อมูล นอกจากน้ีในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจ านวนนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงเกิดการแข่งขันระหว่าง

สถาบันอดุมศึกษาเพ่ือให้มีจ านวนผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น  
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11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในยุคที่โลกเช่ือมต่อกันง่ายขึ้ น การสื่อสารในโลกปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว  

ในยุคดิจิทลั มนุษย์ควรต้องรู้ภาษามากกว่าหน่ึงภาษา เน่ืองจากแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจ ากดัในโลก

ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นที่คนในโลกดิจิทลัควรต้องมีความรู้ และความเช่ียวชาญด้านภาษาอย่าง

ลุ่มลึกจึงจะสามารถเลือกรับข้อมูลและแยกแยะข้อมูลแฝงหรือข้อคิดเหน็ออกจากข้อเทจ็จริง นอกจากน้ี ความไม่

เท่าเทยีมกนัในสงัคม ความเหล่ือมล า้ทางเพศ การครอบง าของผู้มีอ านาจซ่ึงสะท้อนผ่านวาทกรรมและชุดความคิด 

มนุษย์จึงต้องควรตระหนักและเรียนรู้ถงึความมีอ านาจของภาษาที่ใช้ในการสือ่สารที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมโลก  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ พัฒนาจากการบูรณาการของสองหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เน่ืองจากเกิดความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว หลักสูตรฯ จึงปรับปรุงเน้ือหารายวิ ชาให้สอดรับกับ

ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล สามารถประยุกต์ความรู้ เพ่ือ

สร้างนวัตกรรมด้านภาษาในการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพัฒนาคุณภาพของคนด้านการสื่อสาร

ในประเทศ  

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร การที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันด้าน

เศรษฐกจิกบันานาประเทศในสงัคมโลกและก้าวข้ามอปุสรรคด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของ

ประเทศไทยมาช้านานได้น้ัน หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตผู้เรียนที่ ต้องมีความรู้ ด้าน

ภาษาศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสือ่สารภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่จะ

ช่วยให้การสือ่สารภาษาองักฤษเกดิผลสมัฤทธิ์สงูสดุ  

หลักสตูรฯ จึงได้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญและสามารถบูรณาการศาสตร์

ทั้งสามแขนงในการวิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ เรียนการสอน

ภาษาองักฤษต่อไป  

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

พันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตบัณฑติของหลักสตูรฯ มี 2 ประเดน็หลัก คือ   

SSAP1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑติและนวัตกรรมการเรียนรู้   

ข้อ 1 สร้างหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ใหม่เพ่ือพัฒนาคนไทย 4.0  

ข้อ 3 ผลิตบัณฑติให้เป็นไปตามความต้องการของสงัคม 

SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญานิสติและบุคลากร 

ข้อ 1 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานิสติให้มีคุณลักษณะตามบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 2 เสริมสร้างปัญญาและพัฒนาทกัษะด้านคนและสงัคมของนิสติ  

หลักสตูรฯ จึงปรับโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหารายวิชารวมทั้งผลักดันให้นิสิตผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

ให้สอดคล้องพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย เน้นความส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสอนภาษา 2) ภาษาองักฤษ

และภาษาศาสตร์  และ 3) ด้านการสื่อสารสากลและเทคโนโลยี  อีกทั้ งส่ ง เส ริมงานวิ จัย ด้านภาษา  
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การสอนภาษา และการสื่อสารสากลในโลกดิจิทัลผ่านกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยฝึกการต้ังสมมติฐาน 

การประยุกต์และต่อยอดความรู้ เชิงทฤษฎี การสร้างความเข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้

การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การแลกเปล่ียนและการร่วมมือกันของนิสติ มีความเป็นผู้น า และมีจิตส านึก

ต่อโลก น าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคม 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

      ไม่ม ี

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

     ทุกรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

13.3 การบริหารจัดการ 

      หลักสตูรฯ บริหารจัดการร่วมกบัหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

สร้างผู้น าทางวิชาการและวิจัยด้านภาษาและการสือ่สารสากล  

1.2 ความส าคญั 

ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตอยู่ 2 เร่ือง ได้แก่ 1) ระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย

โดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจการถ่ายทอดความคิดยังอยู่ในระดับผวิเผนิและไม่สามารถสื่อสารใน

หัวข้อที่มีความซับซ้อน หรือความคิดที่ลึกซ้ึงไปสู่ผู้รับสารได้ 2) ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารทั้งใน

ระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับสังคมโลก ที่ส่งผลต่อความเข้าใจและความร่วมมือของคนใน

บริบทการท างานและการอยู่ร่วมกนั  

หลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นสืบเน่ืองมาจากการขาดแคลนครูสอนภาษาที่มี

ความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษอย่างลึกซ้ึงและขาดวิธกีารสอนภาษาที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้กบัผู้เรียน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

หลักสูตรฯ น้ีจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทั้งด้าน

การสอนภาษาและการสื่อสารสากล เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์

ฝึกสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าในองค์กร

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการสือ่สาร  

1.3 วตัถุประสงค ์

หลักสตูรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้และความเช่ียวชาญในทฤษฎีภาษาและการสือ่สาร  

2. มีศักยภาพในการท าวิจัยขั้นสงูด้านภาษาและการสือ่สารสากล  

3. สามารถน าองค์ความรู้ ไปประยุกต์ด้านการสอนภาษาองักฤษ สร้างนวัตกรรมด้านภาษา

และการสือ่สารสากล 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

การพฒันาหลกัสูตร 

▪ ท าวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ติดตาม

ประเมินผลการใช้หลักสตูร 

 

▪ สมัภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีของหลักสตูรฯ  

▪ น าผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 มาเป็นข้อมูลใน

การท าวิจัย 

▪ ก าหนดให้นิสติปีสดุท้าย/

บัณฑติใหม่ อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์พิเศษประเมิน

หลักสตูร 

▪ ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติที่มี

คุณภาพหลักสตูร 

 

▪ วิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ

การผลิตบัณฑติ 

▪ วิเคราะห์ภาวะการณ์ได้งาน

ท าของบัณฑติ 

▪ น าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษามาเป็น

ข้อมูลในการจัดท า

หลักสตูรฯ  

 

▪ รายงานสรุปผลการ

สมัภาษณ ์

▪ มคอ.7 รายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสตูร 

 

 

▪ รายงานผลการประเมิน

จากนิสติปีสดุท้าย/

บัณฑติใหม่ อาจารย์

ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

▪ รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของบัณฑติและ

ผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร 

▪ สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่

ส่งผลต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

▪ จ านวนดุษฎีบัณฑติได้งาน

ท าร้อยละ 100 

▪ หลักสตูรฯ ฉบับปรับปรุง 

▪ จัดท าหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง

ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

▪ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีมาวิพากษ์

หลักสตูรฯ 

▪ รายงานสรุปผลการ

วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

▪ ปรับปรุงหลักสตูรฯ ตามผล 

การวิพากษ์ 

▪ หลักสตูรฯ ฉบับปรับปรุง 

การพฒันาการเรียนการสอน 

▪ พัฒนาคณาจารย์ด้านการท าวิจัย 

และการเรียนการสอน 

 

▪ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

▪ สนับสนุนแหล่งทุนในการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

▪ สนับสนุนให้อาจารย์

น าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

▪ สนับสนุนให้อาจารย์เป็น

ศาสตราจารย์รับเชิญ 

(Visiting scholars)  

▪ บูรณาการการวิจัยและ 

การเรียนการสอนกบั 

การบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสงัคม 

 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่มีงานวิจัยร่วมกบั

สถาบันอืน่และ 

สหสาขาวิชา 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่น าเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

▪ ร้อยละของการเป็น

ศาสตราจารย์รับเชิญ  

 

▪ ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแขง็

ของสงัคมต่ออาจารย์

ประจ า 

▪ พัฒนานิสติด้านการท าวิจัย ▪ สนับสนุนให้นิสติตีพิมพ์/

เผยแพร่และน าเสนอ 

ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ/ 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาต ิ

▪ จ านวนนิสติที่ตีพิมพ์และ

น าเสนอผลงานวิจัยคิด

เป็นร้อยละ 100 
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แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

▪ สนับสนุนให้นิสติร่วมท า

วิจัยกบัคณาจารย์ใน

สถาบัน 

▪ จ านวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์/น าเสนอใน

วารสารวิชาการ/ 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 10 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น เดือนสงิหาคมถงึเดือนธันวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคมถงึเดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ศึกษา 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) และตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาภาษา การสือ่สาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกบัภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็นบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสทิธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 

3) เป็นผู้มีความรู้ และมีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษในระดับดีและต้องสอบผ่านการสอบภาษาองักฤษ

ทั่วไปของบัณฑติวิทยาลัยที่ระดับคะแนน 70 หรือมีคะแนนผลการสอบ TOEFL iBT ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน

หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต ่ากว่า 6.0   

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเขา้ 

หลักสตูรฯ ได้สรุปปัญหาของนิสติแรกเข้า ดังต่อไปนี้  

1) นิสติมีความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษได้ในระดับที่แตกต่างกัน และมีปัญหาด้านทักษะ

การเขียนเชิงวิชาการ 

2) นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งเชิงวิชาการ 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสติในขอ้ 2.3 

หลักสตูรฯ มีวิธกีารด าเนินการช่วยเหลือนิสติอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้  

1) ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม: การฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  

2) ก าหนดให้อาจารย์จัดกจิกรรมการเรียนรู้  โดยฝึกนิสติให้วิเคราะห์ข้อมูลภาษา และน าเสนอความ

คิดเหน็ในชั้นเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 
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3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้งทาง

วิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารประเมินผล  

2.5 แผนการรบันิสติและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลักสตูรฯ จะรับนิสติเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน-นอกเวลาราชการรวมทั้งหมดจ านวน 10 คน 

จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา (ใน-นอกเวลาราชการ) 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 10 10 

 

***หมายเหตุ : จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาในแต่ละปีการศกึษา 10 คน 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ

ประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรให้สาขาวิชา เพ่ือผลิตบัณฑติในหลักสตูร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต

บัณฑติ ดังน้ี 

     2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและ

การสือ่สารสากล 

ในเวลาราชการ 

รายละเอยีดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2565 

ปี  

2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี 

x 10 จ านวนรับ) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

รวมรายรับ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
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นอกเวลาราชการ 

รายละเอยีดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2565 

ปี  

2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี 

x 10 จ านวนรับ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายรับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล 

ส าหรบันิสิตทีเ่รียนในเวลาราชการ 

     
ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 

 (ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 107,500 107,500 

 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกติ 1-6; 1,000 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  45,000 45,000 

  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกติ 7-15; 1,500 บาทต่อช่ัวโมง x 9 คร้ังต่อภาค) - 45,000 

 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารยพิ์เศษ   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 1,500 บาทต่อช่ัวโมง (ต้องไม่เกนิ 90 ช่ัวโมง) 42,500 87,500 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 5,000 92,500 

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ ์ 3,333.33   95,833.33 

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสิต)  10,000 105,833.33 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต - 105,833.33 

  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 1,666.67    107,500 

  หรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสูตร     107,500 

  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,075,0000  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตขั้นต ่า 10 คน) 107,500  

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 21,875 129,375 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 6,468.75 135,843.75 

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 6,468.75 142,312.50 

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 12,937.50 155,250 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 19,400 174,650 

 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500 157,750 

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   
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  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500 162,250 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500 165,750 

 ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000 169,750 

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500 174,250 

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400 174,650 

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 22,316.25 196,966.25 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 47,340 244.306.255 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 13,080 210,046.25 

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 9,000 219,046.25 

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 3,120 222,166.25 

   ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x จ านวนปี) 22,140 244.306.255 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร                    240,000 

 ***หมายเหตุ ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการไปต่างประเทศ 

 

ส าหรบันิสิตทีเ่รียนนอกเวลาราชการ 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 139,000 139,000 

 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกติ 1-6; 1,000 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  45,000 45,000 

  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกติ 7-15; 1,500 บาทต่อช่ัวโมง x 4 คร้ังต่อภาค) - 45,000 

 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารยพิ์เศษ   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 1,500 บาทต่อช่ัวโมง (ต้องไม่เกนิ 90 ช่ัวโมง) 99,000 99,000 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 5,000 104,000 

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ ์ 5,000      109,000 

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสิต)  30,000      139,000 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต -      139,000 

  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ -    139,000 

  หรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสูตร     139,000 

  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,390,0000  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตขั้นต ่า 10 คน) 139,000  

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 27,800   166,800 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 6,950     145,950 

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 6,950     152,900 

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 13,900   166,800 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 19,400   186,200 

 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500 188,700 
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 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500 193,200 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500 196,700 

 ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000 200,700 

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500 205,200 

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400 205,600 

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)      30,840 236,400 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 47,340 283,780 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 13,080 296,860 

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 9,000 305,860 

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 3,120 308,980 

   ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x จ านวนปี) 22,140 331,130 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร                    300,000 

 ***หมายเหตุ ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการไปต่างประเทศ 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสือ่สิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อืน่ๆ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (แบบ 2.1) เป็นแบบการศึกษาที่

เน้นการท าวิจัย โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วย

กติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกติ 
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3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาบังคับ 6 

-  หมวดวิชาเลือก 12 

ปริญญานิพนธ ์ 36 

รวมไม่น้อยกว่า 54 

 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

ภษส731  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล     3 (1 – 4 – 4) 

LGC731  Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

ภษส732  วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล     3 (2 – 2 – 5) 

LGC732  Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

 

2. หมวดวิชาเลือก มี 2 กลุ่ม ก าหนดให้เรียนจ านวน 12 หน่วยกติ ดังน้ี 

กลุ่มภาษา  

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา                                              3 (2 – 2 – 5)                                                          

LGC711 Linguistics for Language Trainers  

ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา                          3 (2 – 2 – 5)                                                                                                   

LGC712 A Practical Application of English Phonetics and Phonology 

                       to Language Teaching                      

ภษส713 การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษกับการสอนภาษา                           3 (2 – 2 – 5)                                                                                           

LGC713 A Practical Application of English Syntax to Language Teaching                      

ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา                                                  3 (3 – 0 – 6) 

LGC714 Second Language Acquisition and Application to Teaching  

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ     3 (2 – 2 – 5) 

LGC715 Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language  

ภษส716 การผลิตสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา                        3 (2 – 2 – 5) 

LGC716 Technology and Innovation for Language Teaching  

 

กลุ่มการสือ่สารสากล 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                           3 (3 – 0 – 6)                                                                                         

LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication 

ภษส722 ภาษากบัสือ่ในศตวรรษที่ 21                                                        3 (3 – 0 – 6)                                                                                           

LGC722 Language and Media in 21
st
 Century 
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ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และการสือ่สารสากล                                         3 (3 – 0 – 6) 

LGC723 Mind, Culture, and Global Communication  

ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสือ่สารดิจิทลั                                           3 (2 – 2 – 5)  

LGC724 Language and Technology in Digital Communication 

ภษส725 ความหมายกบัการสือ่สาร                                                            3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC725 Meaning and Communications   

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสือ่สาร                                                          3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC726 Psychology of Language in Communication   

 

3. ปริญญานิพนธ ์

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 36 หน่วยกติ (แบ่งลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา  

                         คร้ังละ 9 หน่วยกติ) 

GRD891  Dissertation 36 หน่วยกติ 

 

ความหมายของรหัสวิชา 

1) รหัสตัวอกัษร 

ภษส (LGC)  หมายถงึ  รายวิชาในสาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล (Language and  

                                         Global Communication) 

2) รหัสตัวเลข 

- ตัวเลขแรก  หมายถงึ  ชั้นปี 

7  หมายถงึ     ปริญญาเอก ปี 1 

- ตัวเลขกลาง  หมายถงึ  กลุ่มวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 

  เลข  1  หมายถงึ ภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

                                                             การสอนภาษา 

  เลข  2  หมายถงึ การสือ่สารสากล  

          เลข  3  หมายถงึ          การสมัมนาและการวิจัย 

 เลข  9  หมายถงึ ปริญญานิพนธ ์

- ตัวเลขท้าย  หมายถงึ  ล าดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง 

3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถงึ จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถงึ จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถงึ จ านวนชั่วโมงปฏบิัติ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถงึ จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล

  

3 

วิชาเลือก เลือก 2 รายวิชา 6 

รวม 9 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล

  

3 

วิชาเลือก เลือก 2 รายวิชา 6 

รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธ ์  9 

รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธ ์  9 

รวม 9 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ ์  9 

รวม 9 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ ์  9 

รวม 9 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา                                         3 (2 – 2 – 5)                                                          

LGC711 Linguistics for Language Trainers  

หลักการ แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ด้านสทัศาสตร์ สทัวิทยา วากยสมัพันธ ์อรรถศาสตร์ และ 

วัจนปฏบิัติศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

 

ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา                      3 (2 – 2 – 5)                                                                                                   

LGC712 A Practical Application of English Phonetics and Phonology 

                       to Language Teaching 

หลักการเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การประยุกต์ความรู้ ด้านเสียงกับการสอน

ภาษาองักฤษ   

 

ภษส713 การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา                       3 (2 – 2 – 5) 

LGC713 A Practical Application of English Syntax to Language Teaching 

หลักการ กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามกฎเกณฑ์และการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างวลี 

โครงสร้างประโยค การประยุกต์ความรู้ ด้านไวยากรณ์กบัการสอนภาษาองักฤษ   

 

ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา                                              3 (3 – 0 – 6) 

LGC714 Second Language Acquisition and Application to Teaching 

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ล าดับการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ 

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างในการเรียนภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองต้ังแต่ระยะต้น ระยะกลาง และระยะ

ปลาย รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา การแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน การรับและการผลิตภาษา

วิธกีารสอนภาษาที่สอดคล้องไปกบัแต่ละทฤษฎี  

 

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 

LGC715 Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language  



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 19 

ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน สื่อการสอน และการออกแบบหลักสูตร จุดเด่นและจุดด้อยเพ่ือประยุกต์ใช้กับ

การสอนภาษา  

 

ภษส716 การผลิตสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา                      3 (2 – 2 – 5) 

LGC716 Technology and Innovation for Language Teaching  

การผลิตและออกแบบสื่อ สื่อผสมในการสอนภาษา การฝึกสร้างนวัตกรรมเพ่ือออกแบบกิจกรรม 

การสอนภาษาโดยใช้สือ่มัลติมิเดีย  

 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                        3 (3 – 0 – 6)                                                                                         

LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication 

การสือ่สารผ่านมุมมองทางสงัคม ปัจจัยทางสงัคมที่ส่งผลต่อการสือ่สาร การแปรและการเปล่ียนแปลง

ของภาษา ทัศนคติต่อภาษา นโยบายภาษา ความส าคัญของภาษาที่มีต่อการสื่อสารในสังคมโลก การรักษา 

ความเป็นชาติ การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูภาษา 

 

ภษส722  ภาษากบัสือ่ในศตวรรษที่ 21                                                    3 (3 – 0 – 6)                                                                                           

LGC722  Language and Media in 21
st
 Century 

ลักษณะภาษาที่ ใช้ในสื่อสารมวลชนในศตวรรษที่  21 ผ่านช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ บทบาทและอิทธิพลของสือ่ที่มีต่อพฤติกรรมและความเชื่อของผู้รับสารผ่าน

การใช้ภาษา 

 

ภษส723  ความคิด วัฒนธรรม และการสือ่สารสากล                                   3 (3 – 0 – 6) 

LGC723  Mind, Culture, and Global Communication  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม และความคิด การสื่อความคิดและการตีความหมายในการ

สือ่สารแต่ละวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของคนในสงัคมต่างๆ 

 

ภษส724  ภาษาและเทคโนโลยีในการสือ่สารดิจิทลั                                     3 (2 – 2 – 5)  

LGC724  Language and Technology in Digital Communication 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล ในห้องสนทนา เว็บบล็อก 

กระดานสนทนา และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
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ภษส725 ความหมายกบัการสือ่สาร                                                        3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC725 Meaning and Communications   

หลักการและแนวคิดด้านความหมายระดับค า ความสัมพันธ์ทางความหมายของค าพ้องความหมาย  

ค าตรงข้าม ค าแม่กลุ่ม ระดับประโยค ความก ากวม เงื่อนไขความจริง และข้อความที่แสดงผ่านภาษาทั้งทางตรง

และทางอ้อมในการสือ่สาร   

 

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสือ่สาร                                                      3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC726 Psychology of Language in Communication   

ประเด็นด้านจิตวิทยาภาษาที่อยู่ในความสนใจ แนวคิด ทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห์ด้าน 

การรับภาษาและการผลิตภาษา การประมวลผลภาษา รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ภาษาในการสือ่สาร 

 

ภษส731  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล     3 (1 – 4 – 4) 

LGC731  Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

การวิเคราะห์บทความวิจัย  สมัมนาประเดน็ปัญหาของการใช้ภาษา หรือข้อโต้แย้งทางภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจของนิสติ  โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัย 

 

ภษส732  วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล     3 (2 – 2 – 5) 

LGC732  Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global  

                        Communication in Language and Global Communication 

วิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การต้ังสมมติฐานและค าถามในงานวิจัย  วิธีเกบ็

ข้อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา  สรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ  การอ้างอิง  

การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

และเน้นจริยธรรมในการวิจัย 

 

ปพอ891  ปริญญานิพนธ ์ 36  หน่วยกติ 

GRD891  Dissertation  36  หน่วยกติ 
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

ชือ่ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

3.2.1 อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 รศ.ดร.สุกญัญา  

เรืองจรูญ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 

 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Portland State University, 

USA 

University of British 

Columbia, Canada 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2541 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.สุกญัญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Portland State University, USA 

University of British Columbia, 

Canada 

2 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2541 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2543 

 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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4 ผศ.ดร.อญัชลี จันทร์เสม กศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2530 

 

M.Ed. (Teaching English to Speakers 

of Other Languages), 2540 

Ed.D. (Curriculum & Instruction), 

2551  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บางแสน 

University of South Australia, 

Australia 

 

Illinois State University, USA 

5 ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545  

ค.บ. (พัฒนาการเดก็และครอบครัว), 

2553 

M.Ed. (Applied Linguistics), 2547 

Ph.D. (Applied Linguistics), 2554 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

Griffith University, Australia 

Griffith University, Australia 

6 อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง อ.บ. ศิลปการละคร, 2542 

M.A. (Communication Studies-

Media and Gender Studies), 2547 

M.A. (English as an International 

Language-English Linguistics), 

2555 

Ph.D. (English as an International 

Language-English Linguistics), 

2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Portland State University, USA 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 อ.ดร.อรรถสิทธิ์  บุญสวัสด์ิ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม  

ไม่มี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

หลักสตูรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเร็จการศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ และต้องเป็นหัวข้อ

ทางภาษา การสอนภาษา และการสือ่สารสากล ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยปริญญานิพนธ์มุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดเพ่ือการสอนภาษาและอธิบายปรากฏการณ์

ภาษาในการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ ทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสารสากล 

ผลการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการสอนภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาและการสือ่สารได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเชิงพรรณนาและเชิงประจักษ์  

นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลต้ังแต่การเสนอหัวข้อการวิจัย พัฒนาเป็นเค้าโครงงานวิจัย เพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเค้าโครงงานวิจัย จนถึงการสอบปากเปล่า ผลงานปริญญานิพนธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานในวารสาร

ระดับชาติ จ านวน 1 บทความ (ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI) หรือวารสารระดับนานาชาติ จ านวน      1 

บทความ (โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากการวิจัยมีดังน้ี 

1) คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซ่ือสัตย์ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  

ไม่บิดเบือนข้อมูลภาษา เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บอกภาษา 

และรับผดิชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา  

2) ทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์และอธบิายปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้

ทฤษฎีทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสาร และสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอันน ามาซ่ึง

องค์ความรู้ ใหม่ 

3) ทักษะการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพได้อย่างลึกซ้ึง น าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

การประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งแสดงความคิดเหน็ในการอภิปรายงานปริญญานิพนธข์องตนเองได้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างสรรค์ 

5.3 ช่วงเวลา  

นิสติสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า  2  ภาคการศึกษา  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

36 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดการประชุมเพ่ือให้นิสิตน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่สนใจ 

และคณาจารย์ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ นอกจากน้ี มีการเชิญ

วิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ เกี่ยวกบัประเดน็วิจัยทางภาษา การสอนภาษา 

และการสือ่สารสากล ที่นิสติสามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าปริญญานิพนธ ์รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิต

เข้าร่วมประชุม สัมมนาด้านภาษา การสอนภาษา และการสื่อสาร จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธเ์พ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสติได้ตลอดเวลา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ ยวกับปริญญานิพนธ์ 

ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการที่ เข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์น้ันๆ 

เข้าร่วมในการสอบ โดยในการสอบนิสติจะน าเสนอปริญญานิพนธแ์ละอธบิายชี้แจงตามประเดน็ค าถาม

ของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะตัดสินผลว่านิสิตสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่านนิสิต

จะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอภายในกรอบเวลาที่บัณฑติวิทยาลัย

ก าหนดไว้ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ   

คุณลกัษณะพเิศษของนิสติ / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

(1) มีความเช่ียวชาญในการสือ่สาร

ภาษาองักฤษในระดับสงู  

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      ข้อ 1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในการสือ่สารและการน าเสนอ

รายงาน/งานวิจัย 

อย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

(2) มีสมรรถนะของหลักสตูร  

 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่

และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านภาษาและการสือ่สาร 

และนวัตกรรมด้านการสอนภาษาองักฤษ  

 

 

2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

      ข้อ 1 สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา 

ปัญหาที่เกดิจากการเรียนการสอนภาษาและการ

สือ่สารโดยใช้ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและ

การสือ่สาร 

     ข้อ 2 สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทาย

ทฤษฎีอนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ ใหม่ในการสร้าง

งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

     ข้อ 3 รู้ เท่าทนัและมีวิจารณญาณในการ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษาและการสือ่สารใน

สงัคม 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้น 

คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทาง

วิชาการและวิจัย  

 

▪ ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิจัยทุกรายวิชา 

▪ สอดแทรกจรรยาบรรณในการ

ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล

ที่ได้จากการวิจัยเพ่ือให้ได้ผล

การวิเคราะห์ตามที่ต้องการ  

▪ การประเมินผลงานของนิสติ

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด โดยใช้

โปรแกรมการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานวิชาการของ

ผู้อืน่มาเป็นของตนเอง 

▪ การสงัเกตพฤติกรรมจาก 

การท างาน 
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ผลการเรียนรูด้า้น 

คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1.2 ตระหนักถงึคุณค่าของภาษา  

มีความเป็นกลาง และเคารพ

ศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

▪ มอบหมายให้นิสติวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา 

▪ ก าหนดให้นิสติเกบ็ข้อมูล

ภาคสนาม โดยเคารพศักด์ิศรี

ของผู้บอกภาษา 

▪ การสงัเกตพฤติกรรมด้าน

ทศันคติ  เน้นความเป็นกลาง

ในการวิเคราะห์ภาษาและการ

สือ่สารจากการน าเสนองานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

2.1 มีความลุ่มลึกด้านวิชาการใน

ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและ

การสือ่สาร 

▪ บรรยาย อภิปราย สมัมนา

ร่วมกนัระหว่างอาจารย์กบั

นิสติ 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลภาษาที่

หลากหลายโดยใช้ทฤษฎี

ภาษา การสอนภาษาและการ

สือ่สารแบบคลาสสกิและร่วม

สมัย 

▪ เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชา 

▪ เข้าร่วมสมัมนากบัหน่วยงาน

ภายนอก 

▪ แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาข้อมูล

ภาษา กรณีศึกษาด้านการสอน

ภาษาและการสือ่สาร 

▪ การสอบย่อย 

▪ การสอบกลางภาค และปลาย

ภาค 

▪ การท าโครงงาน/รายงาน 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ การสรุปบทความวิจัย  และ 

การเขียนวิพากษ์ 

2.2 สามารถอธบิายทฤษฎีภาษา 

การสอนภาษา และการสือ่สารได้

อย่างถูกต้อง 

▪ ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้เรียน และ

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

▪ ใช้เทคนิคการเรียนการสอน

แบบ Active Learning  

▪ ก าหนดให้นิสติศึกษาค้นคว้า

ในหัวข้อวิจัยที่สนใจ 

▪ ประเมินจากผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการฝึก

ปฏบิัติของนิสติ เช่น การ

ทดสอบย่อย การสอบกลาง

ภาค การสอบปลายภาค หรือ 

ประเมินจากรายงาน และ 

การน าเสนอรายงาน 

▪ ประเมินจากผลการสอบ

ประมวลความรู้  การสอบ

หัวข้อปริญญานิพนธ ์การ

ตีพิมพ์บทความวิจัย  
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

3.1 สามารถวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิ

จากการเรียนการสอนภาษาและ

การสือ่สารโดยใช้ทฤษฎีภาษา 

การสอนภาษาและการสือ่สาร 

▪ เน้นการสอนให้นิสติรู้ จักบูรณา

การและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

ความรู้ที่หลากหลาย การท า

รายงาน งานที่มอบหมายใน

รายวิชา การอภิปรายกลุ่ม 

การศึกษาจากปัญหาหรือ

กรณีศึกษา 

▪ การสอบ เขียนรายงาน การท า

แบบฝึกหัด และการน าเสนอ

รายงาน  

▪ การสอบเค้าโครงงานวิจัยและ

การสอบ 

ปากเปล่า 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง

หรือท้าทายทฤษฎีอันน ามาซ่ึง

องค์ความรู้ ใหม่ในการสร้าง

งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

▪ จัดอภิปราย สมัมนา   

▪ ฝึกการใช้ภาษาและการสือ่สาร

ในการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ 

▪ ก าหนดให้นิสติทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ

สงัเคราะห์ความรู้ที่ได้มา

สนับสนุนและ/หรือโต้แย้งกบั

หัวข้อวิจัยของตน 

▪ ฝึกทกัษะการคิดขั้นสงู 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ การวิพากษ์งานของผู้อืน่ 

▪ การสงัเคราะห์จากการทบทวน

วรรณกรรม 

3.3 รู้ เท่าทนัและมีวิจารณญาณ

ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ภาษาและการสือ่สารในสงัคม 

▪ มีการท างานเกบ็ข้อมูลภาษา

ภาคสนามและสือ่สงัคม

ออนไลน์  

▪ งานวิจัยภาคสนามและสือ่

สงัคมออนไลน์ 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

4.1 สามารถประเมินตนเอง 

วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการท างาน

ระดับสงู และมีความรับผดิชอบ 

▪ ก าหนดให้นิสติน าเสนอผลงาน

และประเมินตนเอง 

▪ การสงัเกตพฤติกรรม 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ แบบประเมินตนเอง  
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ผลการเรียนรูด้า้น 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาท

ผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 

▪ จัดกจิกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้

นิสติได้วิพากษ์และให้

ข้อเสนอแนะผลงานของผู้อืน่ 

รวมถงึรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อืน่โดยไม่มีอคติ 

▪ มอบหมายให้นิสติท างานกลุ่ม  

▪ ให้นิสติก าหนดบทบาทหน้าที่ 

ในการท างานกลุ่ม 

▪ ฝึกทกัษะแสดงความคิดเหน็

และให้ข้อเสนอแนะอย่าง

สร้างสรรค์ 

▪ ฝึกทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

▪ การสงัเกตพฤติกรรม 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ แบบประเมินตนเอง เพ่ือน

ประเมินเพ่ือน และประเมิน

โดยผู้สอน 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในการสือ่สารและ

การน าเสนอรายงาน/งานวิจัย 

อย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

 

▪ ก าหนดให้นิสติอภิปราย 

สมัมนา แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ 

▪ ก าหนดให้นิสติน าเสนอ

รายงาน ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา 

▪ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ 

▪ ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมและ/

หรือน าเสนอผลงานวิจัยใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

▪ การประเมินการน าเสนอ 

▪ การประเมินผลจากการ

สงัเกต 

▪ การสอบปากเปล่า 

▪  การสงัเกตพฤติกรรมการ

น าเสนอในชั้นเรียน 

▪ จ านวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์รายงานสบืเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ

(proceedings) ระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

▪ การเขียนรายงาน 

▪ หัวข้อและเค้าโครงงานวิจัย 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

▪ ก าหนดให้นิสติเข้าร่วม

โครงการเร่งรัดและติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญา

นิพนธ ์

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสบืค้นข้อมูล 

วิเคราะห์ผลวิจัยและการน าเสนอ

รายงาน 

▪ ก าหนดให้นิสติศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง โดยอาจารย์

แนะน าฐานข้อมูลด้านภาษา

การสอนภาษา และการสือ่สาร

ที่หลากหลาย 

▪ จัดให้มีรายวิชาที่ผสมผสาน

การเรียนแบบชั้นเรียนกบัการ

เรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

▪ มอบหมายให้นิสติส่งงานและ

แสดงความคิดเหน็ผ่าน E-

learning Courseware 

▪ การประเมินจากสถติิการใช้  

E-learning courseware  

▪ การประเมินจากแบบฝึก 

ในรายวิชา 

▪ การน าเสนอผลงาน 

5.3 สามารถใช้โปรแกรมสถติิ

เพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง

ปริมาณ  

▪ เชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย

เชิงปริมาณมาบรรยายและ

อบรมเชิงปฏบิัติการ 

▪ การประเมินจากจ านวน

ปริญญานิพนธ/์รายงานที่ใช้

โปรแกรมและสถติิ 

 

       6. ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร  

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

6.1 มีความเช่ียวชาญในการ

สือ่สารภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในระดับสงู 

▪ เน้นการสอนให้นิสติได้ใช้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ครบทั้ง 4 ทกัษะ  

▪ ฝึกให้นิสติอภิปราย น าเสนอ

งานวิจัยเด่ียวและกลุ่ม  

▪ การอภิปรายกลุ่ม การ

น าเสนองานวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย  

▪ เค้าโครงปริญญานิพนธ ์

สอบประมวลความรู้  และ

การสอบปากเปล่า  
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

▪ ก าหนดให้นิสติเขียนสรุป

บทความวิชาการและวิจัย 

วิพากษ์ รายงานการวิจัย  

6.2 มีความสามารถในการสร้าง

องค์ความรู้ ใหม่และสร้างสรรค์

งานวิจัยด้านภาษาและการสือ่สาร 

และนวัตกรรมด้านการสอน

ภาษาองักฤษ 

▪ ก าหนดให้นิสติท าวิจัยในทุก

รายวิชา  

▪ ฝึกการสร้างสือ่การสอนและ

นวัตกรรมการสอนภาษา  

▪ รายงานวิจัย การน าเสนอ

งานวิจัย 

▪ สือ่การสอนและนวัตกรรม

การสอนภาษา 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย 

1.2 ตระหนักถงึคุณค่าของภาษา มีความเป็นกลาง และ

เคารพศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา  

2. ด้านความรู้   2.1 มีความลุ่มลึกด้านวิชาการในทฤษฎีภาษา การสอน

ภาษาและการสือ่สาร 

2.2 สามารถอธบิายทฤษฎีภาษา การสอนภาษา และการ

สือ่สารได้อย่างถูกต้อง 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิ

จากการเรียนการสอนภาษาและการสือ่สารโดยใช้ทฤษฎี

ภาษา การสอนภาษาและการสือ่สาร 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามา

ซ่ึงองค์ความรู้ ใหม่ในการสร้างงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 รู้ เท่าทนัและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ภาษาและการสือ่สารในสงัคม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถประเมินตนเอง วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการท างานระดับสงู และมีความ

รับผดิชอบ 

4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งใน

บทบาทผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการสือ่สาร

และการน าเสนอรายงาน/งานวิจัยอย่างมีตรรกะและ

ล าดับขั้นตอน 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืค้น

ข้อมูล วิเคราะห์ผลวิจัยและการน าเสนอรายงาน 

5.3 สามารถใช้โปรแกรมสถติิเพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัย

เชิงปริมาณ 

6. ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

6.1 เป็นผู้เช่ียวชาญและสามารถบูรณาการศาสตร์สาม

แขนง ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพ่ือการสอนภาษา 

6.2 มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย สร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมด้านภาษาและการสือ่สาร 

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ดงันี้  

ดา้นที ่1  คุณธรรมและจริยธรรม 

         1) มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย 

         2) ตระหนักถงึคุณค่าของภาษา มีความเป็นกลาง และเคารพศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

ดา้นที ่2  ความรู ้

         1) มีความลุ่มลึกด้านวิชาการในทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและการสือ่สาร 

         2) สามารถอธบิายทฤษฎีภาษา การสอนภาษา และการสือ่สารได้อย่างถูกต้อง 

ดา้นที ่3  ทกัษะทางปัญญา 

         1) สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิจากการเรียนการสอนภาษาและการสือ่สารโดย

ใช้ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและการสือ่สาร 

         2) สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ ใหม่ในการสร้างงานวิจัยเพ่ือ

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

         3) รู้ เท่าทนัและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษาและการสือ่สารในสงัคม 

ดา้นที ่4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

         1) สามารถประเมินตนเอง วางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธภิาพในการท างานระดับสงู และมี

ความรับผดิชอบ 

         2) สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 

ดา้นที ่5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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         1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการสือ่สารและการน าเสนอรายงาน/งานวิจัยอย่างมี

ตรรกะและล าดับขั้นตอน 

         2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืค้นข้อมูล วิเคราะห์ผลวิจัยและการน าเสนอรายงาน 

 3) สามารถใช้โปรแกรมสถติิเพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ดา้นที ่6   ทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

        1) เป็นผู้เช่ียวชาญและสามารถบูรณาการศาสตร์สามแขนง ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์  

และเทคโนโลยี เพ่ือการสอนภาษา 

        2) มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านภาษาและการสื่อสาร 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที ่6   

ทกัษะพิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 1 2 1 2 3 

 

1 2 1 2 3 1 2 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ

ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา 

       

 

       

ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีง

ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

       

 

       

ภษส713 การประยุกต์ไวยากรณ์

ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

       

 

       

ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การ

สอนภาษา 

              

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การ

สอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

              

ภษส716 การผลิตสือ่เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 
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รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที ่6   

ทกัษะพิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 1 2 1 2 3 

 

1 2 1 2 3 1 2 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมอง

ภาษาศาสตร์สงัคม 

              

ภษส722 ภาษากบัสือ่ในศตวรรษที่ 

21 

              

ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และ

การสือ่สารสากล 

              

ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการ

สือ่สารดิจิทลั 

              

ภษส725 ความหมายกบัการสือ่สาร        

 

       

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสือ่สาร        

 

       

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการ

สือ่สารสากล 
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รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที ่6   

ทกัษะพิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 1 2 1 2 3 

 

1 2 1 2 3 1 2 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสือ่สาร

สากล 

              

ปพอ891 ปริญญานิพนธ ์               
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ .ศ.2559 

หมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสติ 

หลักสตูรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกรายวิชา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา มคอ.3 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอน 

เทคนิคและวิธกีารสอน กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ และวิธกีารประเมินผลกบัจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของ

รายวิชา และความรับผิดชอบหลักที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคของทุกรายวิชาว่าสะท้อนความ

รับผิดชอบหลักของรายวิชาที่สอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และมีความสอดคล้องกับเทคนิคและวิธีการสอน 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ระบุไว้ในแผนการสอนหรือไม่ หลังสอบปลาย ภาคคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาผลรายวิชาที่เปิดสอนในทุกภาคการศึกษาเกี่ยวกับระดับคะแนนของรายวิชา

ต่างๆ ในหลักสตูรและน าเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร   

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ .ศ.2559 

หมวด 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑติ (ภาคผนวก ก) 

นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ ต้องมคุีณสมบัติ ดังน้ี 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูรไม่เกนิ 

5 ปีการศึกษา 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

3. ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 

4. ต้องสอบสมิทธภิาพทางภาษา (Language Proficiency) ผ่าน 

5. ต้องสอบการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน 

6. เสนอปริญญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑติวิทยาลัย 

7. ผลงานปริญญานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 บทความที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 บทความที่ปรากฏในฐานข้อมูล SJR หรือ ISI Web 

of Science หรือ Scopus
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1) บัณฑติวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบิัติงานให้อาจารย์ใหม่  

2) หลักสตูรฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑติและรายละเอยีดต่างๆ ในหลักสตูร  

3) หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในหลักสตูร  

4) มีระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิัติที่เกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์

และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

1) มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาการเรียนการสอน 

2) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์จาก

สถาบันอืน่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

3) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ ในสาขาเฉพาะ 

4) คณะจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

ทางวิชาการเป็นประจ าทุกปีทั้งในและต่างประเทศ 

5) หลักสตูรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ

สมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

6) หลักสตูรฯ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยเชิญอาจารย์

ต่างสถาบันที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในหัวข้อต่างๆ ในสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการจัดสมัมนาวิชาการของหลักสตูรเป็นประจ าทุกปี 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูรฯ ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  

2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงาน

ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) 

3. นิสติประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนของทุกรายวิชาตามผลการประเมิน  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรฯ และการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบัน และ

บัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การ

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

5. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูรเป็นประจ าทุกปี และน าผลการประเมิน

มาวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือแก้ ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการประเมินหลักสตูร 

 

2. บณัฑิต 

สมรรถนะของหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และมี

ทกัษะโต้แย้ง สนับสนุน หรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม

ด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสาร นิสิตได้รับการพัฒนาในการท าวิ จัยในทุกรายวิชา นิสิตจึงสามารถท า

วิจัยขนาดย่อมและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังมีรายวิชาสัมมนา

ภาษาศาสตร์และรายวิชาวิจัยซ่ึงบูรณาการกับโครงการเสริมทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสติน าเสนอหัวข้อ

วิจัยอีกทั้งยังมีโครงการฝึกนิสติในการเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกฝนเขียนงานวิจัย

เป็นภาษาอังกฤษในสาขาที่อยู่ในความสนใจของนิสติ และสามารถพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ผลงานซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  

เน่ืองจากนิสติในหลักสตูรฯ ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษาในระดับต่างๆ หลักสตูรฯ จึงได้

ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพของดุษฎีบัณฑติโดยส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑติ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน และน าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเหน็ และแนวทาง

การปรับปรุงหลักสูตรฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาในการปรับเน้ือหา

รายวิชา สาระของหลักสตูร และการจัดโครงการในการพัฒนานิสติ 
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3. นิสติ 

3.1 การรบันิสติ 

หลักสตูรฯ ก าหนดกระบวนการรับนิสติตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและจ านวนการรับนิสิต

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนิสติ  

2. หลักสูตรฯ มีนโยบายเปิดรับนิสิตนอกเวลาราชการ รวมทั้งประเมินจากสถิติการรายงานตัว

ของบัณฑติวิทยาลัย หากจ านวนการรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนและนิสติมารายงานตัวน้อยกว่าจ านวนที่

เปิดรับ จะเปิดรับสมัครทุกรอบตามที่บัณฑติวิทยาลัยแจ้งมา  

3. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร ออก

ข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสมัภาษณ์วิชาการ  

4. หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาตัดสนิผลการสอบเข้าของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ และ

ส่งผลการคัดเลือกและรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา

ก่อนน าส่งบัณฑติวิทยาลัย 

 

3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา  

หลักสตูรฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 

 1. ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในช่วงเช้า 

ประชุมนิสิตช้ันปีที่ 1 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา แนะน าสิ่งที่ควรรู้ ทั่วไปและจ าเป็นต่อ

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 2. ในช่วงบ่าย หลักสตูรฯ ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่นิสติช้ันปีที่ 

1 ในหัวข้อดังต่อไปน้ี 1) แนะน าประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ า และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 2) 

แผนการเรียน รายวิชา และ มคอ.3  3) ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4) ช่องทางการร้องเรียน

ปัญหาของนิสติผ่านเวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา http://cgs.hu.swu.ac.th 5) ขั้นตอน

การท าปริญญานิพนธ์ แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ ์6) การ

เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสูตรฯ และ 7) ระบบการช่วยเหลือนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาได้ตาม

ระยะเวลาที่หลักสตูรฯก าหนด และเป็นการป้องกนัลาออกกลางคัน  

 

      3.3 การควบคุม ดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

หลักสตูรฯ มีการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติ ดังน้ี  

 1. หลักสตูรฯ แจ้งให้นิสติปฏบิัติตามคู่มือและขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

 2. หลักสตูรฯ ก าหนดให้วันพุธของทุกสปัดาห์เป็น Office Hours เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสติ 

 3. หลักสตูรฯ ก าหนดให้การให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธบ์ูรณาการกบัรายวิชาสมัมนาและวิจัย  
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4. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท า 

ปริญญานิพนธ ์

 

3.4 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษามีการก ากับดูแลติดตามให้ค าปรึกษา

นิสติทั้งด้านวิชาการและวิจัยอย่างใกล้ชิด ในภาคการศึกษาที่ 2 หลักสตูรฯ แจ้งให้นิสติทราบเพ่ือเตรียม

ตัวสอบประมวลความรู้ เพ่ือน าไปสู่การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3 นอกจากน้ีใน

กรณีนิสิตไม่เข้าเรียนเกิน 2 คร้ัง หรือไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างการท าปริญญานิพนธ์เกิน 1 

เดือน หรือมีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 ภายใน 1 ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นิสิต

ทราบเป็นรายบุคคล และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกันและพยายามช่วยกันติดตามนิสิตทุกช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้นิสิตคงอยู่ในหลักสูตรฯ 

ตลอดจนส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสตูรฯ ก าหนด   

 

3.5 ความพงึพอใจและผลการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนิสติ 

               หลักสตูรฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ ดังน้ี  

1. ประธานหลักสตูรฯ แจ้งช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนให้แก่นิสติวัน

ปฐมนิเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียน ได้ที่เวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

2. เม่ือนิสติมีปัญหาด้านวิชาการนิสติสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือหาข้อแก้ไข 

3. หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว จะแนะน าให้นิสติกรอก

แบบฟอร์มการร้องเรียนส่งที่ประธานหลักสตูรฯ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

เพ่ือพิจารณาหาข้อแก้ไข   

4. ในกรณีที่การจัดการข้อร้องเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจของนิสติ นิสติสามารถเสนอเร่ืองไปยัง

บัณฑติวิทยาลัยเพ่ือยุติข้อร้องเรียนและค าตัดสินของคณบดีบัณฑติวิทยาลัยถอืเป็นที่สิ้นสดุ 

 

4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยแ์ละการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างครบวงจรและสอดคล้อง

ไปกบัแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอตัราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์  

1. มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ใ ห้มี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการลาออกหรือการย้ายสังกัด การ

เกษียณอายุราชการ การรับอาจารย์ประจ าหลักสตูร การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการทุกภาค
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การศึกษา การจัดสรรอัตราก าลังของคณะฯ จะจัดการตามความขาดแคลนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร

ของแต่ละหลักสตูร 

3. หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรอตัราก าลัง หลักสตูรฯ จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 

โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและสาขาที่ เช่ียวชาญที่หลักสูตรฯ ขาดแคลน การสอบสอน และการสอบ

สัมภาษณ์ทางวิชาการ หลังจากน้ัน หลักสูตรฯ เสนอช่ือผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้แก่คณะฯ เพ่ือประกาศ

ผลต่อไป 

4. ในการรับอตัราอาจารย์ใหม่ คณะฯ และหลักสตูรฯ พิจารณาจากการทดแทนอตัราที่ก าลังจะ

เกษียณอายุราชการและสาขาที่เช่ียวชาญ ในกรณีที่หลักสูตรฯ รับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในบริบท ปรัชญา 

รวมถึงเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรฯ จะแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือให้

ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกบัจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสตูรฯ และรายวิชา รวมถงึการจัดโครงการ

ต่างๆ ในการพัฒนานิสติ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้แก่นิสิตได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

4.2 การบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

หลักสตูรฯ มีกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ดังน้ี  

1. อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนดและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา ข้อ 18 คณาจารย์ประจ า

หลักสตูรมีภาระงานที่เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์

2. อาจารย์ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม 

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรฯ การทวนสอบและการส่งผลการเรียน ควบคุมปริญญานิพนธ์และ

ก ากบัติดตามอตัราการส าเรจ็การศึกษา 

3. อาจารย์ทุกคนต้องรับผิดชอบงานสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) และการท าวิจัย

อย่างน้อย 1 เร่ือง/ปี 

 4. คณะฯ มีระบบที่โปร่งใส ชัดเจน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของบุคลากร ส าหรับผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับดี-ดีเด่น จะได้รับ

รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้หรือต้อง

ปรับปรุง จะยุติสัญญาจ้าง นอกจากน้ี คณะฯ ยังมอบเงินรางวัลให้แก่คณาจารย์ในโครงการสร้าง

แรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์  

5. อาจารย์ต้องประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือน าผล

การประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสตูรฯ ในปีการศึกษาถดัไป  
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4.3 การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

หลักสตูรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ดังน้ี 

1. ทุกปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะฯ เป็นทุนพัฒนาบุคลากร

เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 

2. หลักสูตรฯ วางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนา

ตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง  

3. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานวิจัย ตีพิมพ์และ

เผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ โดยสามารถขอทุนสนับสนุนได้จากหน่วยงานอืน่

ในมหาวิทยาลัย 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

หลักสตูรฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสตูร ดังน้ี 

1. โครงสร้างหลักสูตรได้ออกแบบไว้อย่างสมดุลในรายวิชาทฤษฎีและประยุกต์ครอบคลุมทุก

สาขาที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ได้แก่ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ และการสอน

ภาษา 

2. หลักสตูรฯ จัดสอนรายวิชาตาม มคอ.2 ให้เหมาะสมตามชั้นปี 

3. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาแผนการสอนใน มคอ.3 ว่าแต่ละรายวิชา

มีหัวข้อที่ครอบคลุมสาระเน้ือหาที่ก าหนดในค าอธบิายรายวิชาครบถ้วน เน้ือหามีการเรียงล าดับก่อนหลัง

ที่เหมาะสม และอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงเน้ือหาการ

สอนให้ทนัสมัย สอดคล้องกบั Trend ในสาขานั้น 

4. หลังปิดภาคการศึกษา หลักสตูรฯ ประชุมให้อาจารย์ผู้สอนรายงาน มคอ.5 โดยเฉพาะหมวด

ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกบัแผนการสอน ข้อ 4 ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุง

วิธีสอน เพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาที่ต้องสอนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ครอบคลุมหัวข้อที่ร่วมสมัย

และมีความลุ่มลึก 

5. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้ทุกรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย 2 คร้ัง/ภาคการศึกษา/

รายวิชา ตามที่คณะก าหนด โดยพิจารณาผู้เช่ียวชาญ หัวข้อบรรยายร่วมกนัและก าหนดให้รายวิชาที่เชิญ

ออกข้อสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้   

6. หลักสูตรฯ น างบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจัดโครงการฯ พัฒนานิสิตให้ได้ผลลัพธต์าม

การออกแบบหลักสตูร 
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5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

หลักสตูรฯ มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนเป็นลักษณะการสอนร่วมของอาจารย์ที่มีความ

เช่ียวชาญในแขนงที่แตกต่างกัน และก าหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงสาขาที่ส  าเร็จการศึกษา 

ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน รวมทั้งค านึงถงึภาระงานของอาจารย์  

2. ประธานหลักสูตรฯ ประชุมการจัดตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาและพิจารณาความ

ต้องการของนิสติในการเลือกกลุ่มรายวิชาเลือก 

3. หลักสูตรฯ พิจารณาถึงความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นปี นิสิตไม่ควรเรียนซ า้กบั

อาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกนิ 3 รายวิชา เพ่ือป้องกนัการซ า้ซ้อนของเน้ือหาที่เรียน 

4. หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษของทุกรายวิชา  

5. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านรายงานสรุปผลการประเมิน

อาจารย์ (ปค003/01) และรายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ปค004/01)  

6. ประธานหลักสูตรฯ น าผลการประเมินผู้สอนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสติเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนต่อไป 

 

5.3 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

หลักสตูรฯ มีกระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  ดังน้ี 

1. หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ จัดท า มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุก

รายวิชา  

2. หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาในประเดน็เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกบั

กลยุทธ์การสอนและเน้ือหาในรายวิชา  ความสอดคล้องตามความรับผิดชอบหลักของแต่ละราย วิชาที่

ปรากฏใน มคอ.2  และการวัดและประเมินผลมุ่งเน้นให้นิสติได้ฝึกฝนกระบวนการท าวิจัยในทุกรายวิชา   

3. ประธานหลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและอธบิาย มคอ.3 ให้นิสติรับทราบเน้ือหา 

กจิกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผลและคุณธรรมจริยธรรมเน้นเร่ืองการไม่คัดลอกผลงานของ

ผู้อืน่มาเป็นของตนเอง ในสปัดาห์แรกของภาคการศึกษา   

 

5.4 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังน้ี  

1. หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนิสิตเร่ือง วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมิน และ

สดัส่วนคะแนน ในสปัดาห์แรกของภาคการศึกษา 
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2. หลักสูตรฯ ตรวจสอบค่าน า้หนักของคะแนนให้มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลัก

ของรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 

3. หลักสตูรฯ ตรวจสอบ มคอ.3 เพ่ือให้ให้การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกบัธรรมชาติของแต่

ละวิชามีเคร่ืองมือประเมินที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง 

 

5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนิสติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

ในหลักสตูร โดยปฏบิัติตามกระบวนการของฝ่ายวิชาการคณะฯ ดังน้ี  

1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชากรอกแบบรายงานการทวนผลสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา

ที่เปิดสอน โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้จัดท าขึ้น  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณา รายงานการทวนสอบผลการเรียนทุก

รายวิชา 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบผลการเรียนของแต่ละ

รายวิชา ผลการเรียนรู้และการกระจายเกรดของระดับคะแนนทุกรายวิชา และหากพบว่ามีการกระจายที่

ผิดปกติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาขอให้ผู้สอนช้ีแจง และอาจเสนอให้

ปรับเปล่ียนตามมติที่ประชุม 

4. ประธานหลักสูตรฯ สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของทุกรายวิชา 

น าเสนอรายงานในที่ประชุมหลักสูตรฯและน าส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์เพ่ือน าเสนอ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป 

5.  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว ประธานหลักสตูรฯ แจ้งอาจารย์ผู้สอนกด

ส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) และลงนาม 

6.  หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษาลงนามและเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1 หลักสตูรฯ มีระบบการด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ด้านอปุกรณ์การศึกษา การใช้งานอนิเทอร์เนต็ รวมถงึสือ่โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน 

ให้แก่นิสติโดยประสานงานกบัคณะฯ 

6.2 คณะฯ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้

นิสติและอาจารย์ทุกคนท าแบบประเมิน และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

6.3 หลักสตูรฯ มีการประสานกบัส านักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการ

สั่งซ้ือหนังสอืที่เป็นประโยชน์กบัการเรียนการสอนในหลักสตูรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะเสนอรายชื่อ

หนังสอืที่ทนัสมัยที่มีเน้ือหาความลุ่มลึกในแต่ละสาขาให้กบั ส านักหอสมุดกลางฯ ซ่ึงขณะน้ีหลักสตูรฯ มี

วารสารต่างประเทศที่สามารถสบืค้นออนไลน์  
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ มีการ

ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ข้องตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2562 

ปีที ่2 

2563 

ปีที ่3 

2564 

ปีที ่4 

2565 

ปีที ่5 

2566 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ใน 

       การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

       หลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 

       สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ 

       ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

       ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

       ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

5  

       และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน 

       ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

       ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 

       เรียนรู้ ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ  

       25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอน  

       หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงาน 

       ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2562 

ปีที ่2 

2563 

ปีที ่3 

2564 

ปีที ่4 

2565 

ปีที ่5 

2566 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

       และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 

        การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อ 

        คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

        เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 

อาจารย์ในหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน 

กลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผดิชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

1.1.3 หลงัการสอน 

อาจารย์ ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ

ประเมิน 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก

เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต 

และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการหลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสทิธภิาพของกล

ยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน บัณฑติ

ที่ส  าเรจ็ตามหลักสตูร ผู้ใช้บัณฑติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสตูร การเยี่ยมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติ หลักสูตร

และการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุใน

หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/

สาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเมื่อจบ

ภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อประธานหลักสูตรฯ ในการ

ประชุมของหลักสตูรทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในหลักสตูรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมิน

ในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง / ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ช  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะ

มนุษยศาสตร์ กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง / ปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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ผลการวิพากษห์ลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล  

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562) 

ดร.จุฑามณ ีอ่อนสุวรรณ 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1 ชื่อหลักสตูร ✓   

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ✓   

3 หลักการและเหตุผลของหลักสตูร ✓   

4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ✓   

5 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ✓   

6 โครงสร้างหลักสตูร    

 1. หมวดวิชาบังคับ ✓   

 2. หมวดวิชาเลือก ✓   

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละ

หมวดวิชา/กลุ่มวชิา 

✓   

8 แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกติ

ในแต่ละภาคการศึกษา 

✓   

9 ความเหมาะสมและความชัดเจน

ของรายละเอยีดเน้ือหารายวิชา 

✓   

10 ล าดับและความต่อเน่ืองของรายวิชา

ในหลักสตูร 

✓   

11 ความสอดคล้องของเน้ือหารายวิชา

กบัวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

✓   

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 

ในหมวดที่ 3 ข้อ 5.1 มีระบุว่าผลงานปริญญานิพนธ์การตีพิมพ์ในระดับชาติจ านวน 1 บทความ และ

วารสารระดับนานาชาติจ านวน 1 บทความ ซ่ึงในภาคผนวก ข้อ 2.18 มีข้อก าหนดต่างออกไปเลก็น้อย 

โดยใช้ค าว่า “หรือ” แทนค าว่า “และ” จึงขอให้พิจารณาตรวจสอบว่าจะคงค าว่า “และ” ตามที่ระบุไว้

หรือไม่ 

ปรบัแกด้งันี้  

ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดร้ับการตีพิมพ์หรืออย่างนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 บทความ (ทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI)  และวารสารระดับ
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นานาชาติ จ านวน 1 บทความ (โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ 

ฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science หรือฐานขอ้มูล Scopus)  

หรือ รายงานสืบเนือ่งจากการประชุม (Proceedings) จ านวน 1 บทความ (โดยมีกองบรรณาธิการจดัท า

รายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย์หรือผูท้รงคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 

หรือผูท้รงคณุวฒิุทีมี่ผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 และ

มีผูป้ระเมินบทความทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ และมีบทความทีม่าจากต่างประเทศอย่างนอ้ย 3 

ประเทศ และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25) 
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ผลการวิพากษห์ลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล   

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562) 

ดร.อปัสร ทวิลาภากุล 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1 ชื่อหลักสตูร ✓   

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ✓   

3 หลักการและเหตุผลของหลักสตูร ✓  ดูเอกสารแนบ 

4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ✓  ดูเอกสารแนบ 

5 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ✓  ดูเอกสารแนบ 

6 โครงสร้างหลักสตูร    

 1. หมวดวิชาบังคับ ✓  ดูเอกสารแนบ 

 2. หมวดวิชาเลือก ✓  ดูเอกสารแนบ 

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละ

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

✓  ดูเอกสารแนบ 

8 แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกติ

ในแต่ละภาคการศึกษา 

✓   

9 ความเหมาะสมและความชัดเจน

ของรายละเอยีดเน้ือหารายวิชา 

 ✓  

10 ล าดับและความต่อเน่ืองของรายวิชา

ในหลักสตูร 

 ✓ ดูเอกสารแนบ 

11 ความสอดคล้องของเน้ือหารายวิชา

กบัวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 ✓ ดูเอกสารแนบ 

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แบ่งเป็นประเด็น ดงัต่อไปนี้  

ประเด็นที ่1 หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ในภาพรวมมีการอ้างถงึปัจจัยภายนอกโดยเชื่อมโยงกบัแผนพัฒนาประเทศและความเป็น 

พหุสงัคมและวัฒนธรรมจากการเปิดเขตเศรษฐกจิเสรีอาเซียนซ่ึงปัจจัยทั้งสองส่งผลต่อการวางแผนและ

ปรับปรุงการศึกษาโดยทั่วไป อย่างไรกดี็ เน้ือหาและองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสตูรปรับปรุงไม่ได้มี

ความเชื่อมโยงกบัปัจจัยดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเน้ือหาให้เข้ากบัทกัษะการเรียนรู้ที่

เหมาะสมและสามารถสร้างคุณปูการให้กบัโลกในศตวรรษที่ 21 เน้ือหาของหลักสตูรไม่ได้ตอบโจทย์ว่า

เหตุใดภาษาศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน ซ่ึงในความเป็นจริงภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่
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จ าเป็นมาก ดังน้ัน ผู้วิพากษ์ฯ จึงเหน็ว่าควรมีการทบทวนการประยุกต์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการสอน

ภาษาจากการเรียนภาษาศาสตร์ให้ตรงกบัปัจจัย บริบทโลกที่มีความต้องการครูสอนภาษาองักฤษที่มี

ความรู้และความเช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์และการสือ่สารอย่างสงู โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  

 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา: ควรเพ่ิมอาชีพให้มากขึ้น เช่น นักวิจัยด้านพัฒนาการและ 

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่ สอง อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่ สอง นัก

ประชาสัมพันธ์  ผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาษา ผู้บ าบัดความผิดปกติในการรับรู้

และเรียนรู้ภาษา  นักวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อมองเหน็ความ

เป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จะได้รับมากขึ้น   

ปรบัแกด้งันี้  

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

1. นกัวางแผนและวเิคราะหน์โยบายภาษาแห่งชาติ 

2. อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาในภาครฐัและเอกชน / อาจารยส์อนภาษาต่างประเทศ 

3. นกัวจิยั / นกัวชิาการดา้นภาษา ดา้นพฒันาการและการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  

4. ผูบ้ริหารองคก์รการศึกษา 

5. นกัแปล / นกัเขียน 

6. นกัประชาสมัพนัธ ์

7. ผูอ้อกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ีเ่กีย่วกบัภาษา / นกัวเิคราะหรู์ปแบบขอ้มูลภาษา 

8. ผูบ้ าบดัความผิดปกติในการรบัรูแ้ละเรียนรูภ้าษา 

 

12.1 การพัฒนาหลักสตูร – 1) ทกัษะส่วนบุคคล: ควรเพ่ิมทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ปรบัแกด้งันี้  

ทกัษะส่วนบุคคล เช่น การคิดวเิคราะหอ์ย่างมีเหตผุล  ความคิดสรา้งสรรคแ์ละการสรา้งนวตักรรม 

การแกปั้ญหา ภาษาและการสือ่สาร 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน: ควรเพ่ิมการเน้นการต้ังสมมติฐาน การประยุกต์และต่อ

ยอดความรู้ เชิงทฤษฎี การสร้างความเข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้  

ปรบัแกด้งันี้  

12.2 ความเกี่ยวขอ้งกับพนัธกิจของสถาบัน 

อาจารยใ์นระดบัสถาบนัศึกษาจ าเป็นตอ้งท าวิจยั เนือ่งจากเป็นหนึง่ในพนัธกิจหลกัของ

มหาวทิยาลยั กระบวนการวจิยัน าไปสู่องคค์วามรูใ้หม่ทีต่อ้งน ามาบูรณาการในจดัการเรียนการสอนกบั

รายวชิาในหลกัสูตรอย่างต่อเนือ่ง การปรบัปรุงหลกัสูตรฯ ในครัง้น้ีจงึใหค้วามส าคญักบั
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กระบวนการวจิยัมากขึ้น โดยเนน้การตัง้สมมติฐาน การประยุกตแ์ละต่อยอดความรูเ้ชิงทฤษฎี การสรา้ง

ความเขา้ใจต่อปัญหา การพิจารณาตวัแปรทีมี่ความเป็นไปไดก้ารแกไ้ขปัญหา การคิดเชิงวพิากษ ์การ

แลกเปลีย่นและการร่วมมือกนัของนิสิต มีความเป็นผูน้ า และมีจติส านึกต่อโลก น าผลงานวจิยัทีไ่ดไ้ปใช ้

ประโยชนต่์อสงัคม 

 

ประเด็นที ่2 หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา: ควรอธบิายให้เหน็ชัดว่าความรู้ทางภาษาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบ

การศึกษาของไทยอย่างไร 

 

ปรบัแกด้งันี้  

1.1 ปรัชญา 

ความเป็นเลิศทางวชิาการและวจิยัดา้นภาษาศาสตร ์เพือ่พฒันาระบบการศึกษาของประเทศ

ดว้ย 

การสรา้งนวตักรรมการสอน 

 

1.3 วัตถุประสงค์ – 1. : เพ่ิมเติมการน าองค์ความรู้ ไปใช้นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษา เช่น  

การวิเคราะห์ภาษา การสือ่สารองค์กร การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกบัภาษา 

ปรบัแกด้งันี้  

1.3 วัตถุประสงค์ 

หลกัสูตรฯ มีวตัถปุระสงคห์ลกั เพือ่ผลิตดษุฎีบณัฑิตทีมี่คณุลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. มีความรูใ้นทฤษฎีภาษาศาสตร์และมีศักยภาพในการท าวิจยัขัน้สูงดา้นภาษาศาสตร์ และ

สามารถน าองคค์วามรูไ้ปประยุกตใ์นการเรียนการสอนภาษาและการสรา้งนวตักรรมการสอนภาษา  

2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กบัศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นวฒันธรรม สงัคม 

และการสือ่สารในองคก์ร 

3. มีจติสาธารณะ คณุธรรม จริยธรรม อนุรกัษภ์าษาและความหลากหลายของชาติพนัธุ ์เพือ่

พฒันาคณุภาพชีวติในสงัคมและสงัคมโลก 

 

ประเด็นที ่3 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งหลกัสูตร 

2.2 คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ศึกษา  

เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาจากการที่นิสติมีความรู้ พ้ืนฐานไม่เท่ากันและขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

อาจให้ผู้สมัครส่งรายงานวิจัย บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

นอกจากน้ี ในส่วนของความรู้และทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษควรมีเกณฑข์ั้นต ่าที่ใช้ก าหนดคุณสมบัติที่
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ชัดเจน ทั้งน้ี  ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และเผยแพร่งานวิจัยของนิสติเอง  

ปรบัแกด้งันี้  

1. ในการรบัสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรฯ ก าหนดใหผู้ส้มคัรตอ้งส่งโครงร่าง

งานวจิยั 

2. ผูส้มคัรตอ้งผ่านการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของบณัฑิตวิทยาลยั 

 

3.12 โครงสรา้งหลกัสูตร และ 3.1.3 รายวิชา 

โดยรวมโครงสร้างหลักสูตรยังมีความไม่ชัดเจนในแง่ของการจัดประเภทรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชาที่ไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกบัโครงสร้างหลักสูตร ซ่ึงท าให้ในภาพรวมเน้ือหาหลักสูตรยังไม่ตรง

กบัปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสตูรในแง่ของประโยชน์ของภาษาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน โดยผู้วิพากษ์ฯ 

มีความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี  

การจัดประเภทวิชาบงัคบัและวิชาเลือกและการต่อยอดงานวิจัยของนิสติ  

ผู้วิพากษ์เข้าใจว่าการแบ่งประเภทวิชาเลือกและวิชาบังคับตามโครงสร้างหลักสูตรที่ปรากฎใน

ร่างหลักสตูรปรับปรุงน้ันมาจากแนวคิดที่จัดองค์ความรู้ทางทฤษฎีภาษาศาสตร์เป็นวิชาบังคับและจัดให้

องค์ความรู้ที่มาจากการประยุกต์องค์ความรู้ทางทฤษฎีเข้ากบัองค์ความรู้อื่นนอกเหนือจากภาษาศาสตร์

เป็นวิชาเลือก อย่างไรกดี็ เมื่อพิจารณาค าอธิบายรายวิชา ผู้วิพากษ์ฯ มีความเหน็ว่าวิชาทั้งสองประเภท

ไม่มีความเช่ือมโยงเพียงพอที่จะสามารถเอื้ อให้นิสิตผนวกองค์ความรู้ เพ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัย

โดยเฉพาะวิชา Advanced Phonology, Advanced Syntax และ Advanced Semantics ซ่ึงเมื่อพิจารณา

เน้ือหารายวิชา Cognitive Linguistics ซ่ึงเป็นวิชาเลือกในกลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต์พบว่าเน้ือในวิชา

บังคับทั้ งสามวิชาแทบจะไม่มีความต่อเน่ืองกับวิชา Cognitive Linguistics โดยวิชา Advanced 

Phonology เน้นความเข้าใจลักษณะต่างๆ ทางสัทวิทยา ในขณะที่แนวคิดของ Cognitive Linguistics 

อาจจะไม่ได้เอื้ อต่อการต่อยอดหัวข้อวิจัยทางสัทศาสตร์ ในส่วนของวิ ชา Advanced Syntax และ 

Advanced Semantics เ น้ือหาเน้นไปที่ทฤษฎีต่างๆ ที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และ

อรรถศาสตร์ซ่ึงทฤษฎีส่วนมากไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันกับ Cognitive Linguistics และอาจท าให้

นิสิตไม่สามารถผนวกองค์ความรู้ เพ่ือต่อยอดงานวิจัยได้  ถึงแม้ว่าในกลุ่มรายวิชาเลือกจะมีวิชาอื่นๆ ที่

นิสิตสามารถน าความรู้ จากวิชาบังคับมาผนวกเพ่ือสร้างหัวข้อวิจัยได้แต่รายวิชาเหล่าน้ีมีเพียงสอง

ลักษณะ ได้แก่ แนวสังคม/วัฒนธรรม และการเรียน/สอนภาษา ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของ

นิสิตทุกคน ดังน้ัน ผู้วิพากษ์ฯ เห็นว่าควรมีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและรายวิชาในโครงสร้าง

หลักสตูร โดยขอเสนอความเป็นไปได้ ดังน้ี 

ก) ในรายวิชา  Advanced Syntax  และ  Advanced Semantics  ควรเพ่ิมเน้ือหาที่น าเสนอ

ลักษณะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ที่ปรากฎในภาษาธรรมชาติและหัวข้อวิจัยทางวากยสัมพันธ์

และอรรถศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติน าความรู้ ไปต่อยอดกบัวิชาเลือกได้มากขึ้นโดยที่
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ยังคงน าเสนอทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิมหากนิสิตสนใจที่จะวิเคราะห์ภาษาในแนว

ทฤษฎี  

 

ปรบัแกเ้นื้ อหารายวิชาดงันี้  

ภษ 712  วากยสมัพนัธข์ัน้สูง 3 (3 – 0 – 6)  

มโนทัศน์พ้ืนฐานของทฤษฎีวากยสัมพันธ์ ไวยากรณ์โครงสรา้งวลี วากยสัมพันธ์เอกซ์บาร์ กฎ

ปริวรรต  มินิมลัลิซึม่ หลกัการและขอ้จ ากดัสากล การวเิคราะหข์อ้มูลภาษาธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีที ่

เหมาะสม  รวมทัง้อภิปรายและวพิากษห์วัขอ้วจิยัทางวากยสมัพนัธท์ีน่่าสนใจจากหลากหลายภาษา 

 

ภษ  713  อรรถศาสตรข์ัน้สูง 3 (3 – 0 – 6)  

ทฤษฎีอรรถศาสตร์โครงสร ้าง  ทฤษฎีอรรศาสตร์รูปนัย ทฤษฎีอรรถศาสตร์หน้าที ่ ทฤษฎี

อรรถศาสตร์ปริชาน การวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีทีเ่หมาะสม  รวมทัง้อภิปราย

และวพิากษห์วัขอ้วจิยัทางอรรถศาสตรท์ีน่่าสนใจจากหลากหลายภาษา 

 

ข) เพ่ิมรายวิชาที่น าเสนอเคร่ืองมือการศึกษาภาษาศาสตร์แนวประยุกต์ เช่น Corpus 

Linguistics  และ Computational Linguistics    

 

ปรบัแกด้งันี้  

ปรบัรายวชิา Computational Linguistics for Error Analysis ใหค้รอบคลุมดา้นการสอนภาษาให้

กวา้งขึ้นเป็น Computational Linguistics for Language Teaching 

 

รายวิชาเลือกกลุ่มการสอนภาษา  

  ผู้วิพากษ์ฯ มีความเหน็ว่ารายวิชาในร่างหลักสตูรปรับปรุงไม่ได้ครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียน/สอนภาษา โดยยังขาดรายวิชาเกี่ยวกับ Language Assessment ที่ถือเป็นหัวข้อส าคัญ 

นอกจากน้ี  ผู้วิพากษ์ฯ เหน็ว่านิสิตควรได้รับประโยชน์จากวิชา  Computational Linguistics for Error 

Analysis  มากขึ้น ในความเป็นจริงนิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ จาก Computational Linguistics 

ได้มากกว่าการวิ เคราะห์ข้อผิดพลาดของผู้เรียนภาษาและโดยมากมักจะใช้ในการวิเคราะ ห์

ภาษาธรรมชาติ ดังน้ัน อาจมีการพิจารณาด าเนินการในข้อ ข) ที่ผู้วิพากษ์ฯ เสนอ 

 

ปรบัแกด้งันี้  

กลุ่มการสอนภาษา 

ภษ  831  การออกแบบหลกัสูตรและนวตักรรมการสอนภาษา  3 (2 – 2 – 5) 
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LI  831  Curriculum Designing and Innovation for Language Teaching  

การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาที ่หนึ่งและภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิเคราะห์หลักการ ขอ้ดี และขอ้จ ากัดของหลักสูตรการสอนภาษา พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที ่

สอดคลอ้งกบันโยบายการสอนภาษาของประเทศ  ศึกษาปัญหาการสอนภาษาในประเทศไทย ทฤษฎี

การเรียนรูแ้ละการออกแบบสือ่การสอนภาษา ฝึกสรา้งนวตักรรมและผลิตสือ่เทคโนโลยีการสอนภาษา 

ภษ 832  การรบัภาษาและการสอนภาษา     3 (2 – 2 – 5) 

LI 832  Language Acquisition and Language Teaching  

ประเด็นปัจจุบันดา้นการรับภาษาและการสอนภาษาที ่อยู่ในความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระบวนการรับภาษากบัวิธีสอนภาษา และนวตักรรมการสอนภาษา การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดา้น

การสอนภาษาในปัจจบุนัและแนวทางแกปั้ญหา 

 

ภษ  833  การวดัและประเมินผลทางภาษา  3 (2 – 2 – 5) 

LI  833  Language Assessment  

มโนทศัน์หลักและแนวคิดส าคัญในการวดัผลทกัษะทางภาษา ความสมัพันธ์ระหว่างการเรียนและ

การประเมินผล การสรา้งขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาและ

บริบทการใชภ้าษา หลักการและเทคนิคการวัดผล การออกแบบและพัฒนาขอ้สอบ ความเทีย่งตรง 

ความเชือ่มั่น การแปลผลคะแนน การวเิคราะหค์ณุภาพของขอ้สอบ ฝึกปฏิบติัการออกขอ้สอบทางภาษา 

 

ภษ  834  ภาษาศาสตรค์อมพิวเตอรเ์พือ่การสอนภาษา 3 (2 – 2 – 5) 

LI 834  Computational Linguistics for Language Teaching  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยใชก้ระบวนการทางภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ การสรา้งคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนภาษา  รวมถึงการประยุกต์สือ่เทคโนโลยีด ้าน 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการวเิคราะหภ์าษาของผูเ้รียนและน าไปใชแ้กปั้ญหาการเรียนการสอน

ภาษาในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีร่ายงาน 4 มิถุนายน 2561 

(ฉบบัหลงัการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา) 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.68 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้ ) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 

5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) 

และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์) 

 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปาน

กลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 ไม่รับการประเมิน  

องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ 4 4.17 ดีมาก (3 ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ 5 4 ดี (4 ตัวบ่งชี้ ) 

องค์ประกอบที่ 6 4 ดี (1 ตัวบ่งชี้ ) 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.68 ดี (11 ตัวบ่งชี้ ) 

 

ขอ้เสนอแนะเร่งด่วน 

- 
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ค าน า 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรที่ 2 

ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2558 การ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง หลังจากที่เร่ิมใช้หลักสูตรมา 3 ปี จึงสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ 

PDCA ที่ยังมีข้อบกพร่องและต้องปรับแก้ในปีต่อไป อย่างไรกต็าม ผลการตรวจสอบคุณภาพภายในจะท า

ให้หลักสูตรฯ เข้าใจจุดแขง็และจุดอ่อนที่มี รวมถึงโอกาสการสร้างเสริมความแขง็แกร่ง และแนวทาง

การแก้ไขข้อบกพร่อง อนัน ามาสู่การปรับปรุงการปฏบิัติงานที่มีคุณภาพของหลักสตูรฯ ที่เข้มแขง็ยิ่งขึ้น  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจะให้ความอนุเคราะห์เป็น

คณะกรรมการประเมินหลักสตูรฯ ในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

                                                                

    ............................................................ 

   รองศาสตราจารย ์ดร.สกุญัญา  เรืองจรูญ

ประธานหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   

            สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

                                                                                  วันที่ 4 มิถุนายน 2561 
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หมวดที่ 1  

การก ากบัมาตรฐาน 

 

ชือ่หลกัสูตร 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ชื่อภาษาองักฤษ Doctor of Philosophy Program in Linguistics 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหสัหลกัสูตร  

 T2558000000044 

 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑติที่มี

คุณลักษณะ ดังน้ี  

1. มีความรู้ ในทฤษฎีภาษาศาสตร์และมีศักยภาพในการท าวิจัยขั้นสงูด้านภาษาศาสตร์ และ

สามารถน าองค์ความรู้ ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนภาษา 

2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัฒนธรรมและ

ความหลากหลายของชาติพันธุ ์

3. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

สงัคมและสงัคมโลก 

 

รายชือ่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ขอ้มูลปัจจุบนั) (PH.D.LI_60_1.1_1)  

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3)  

ล าดบั 
ชือ่-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 * รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

2 * รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล 

 

 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 
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ล าดบั 
ชือ่-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

3 * ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย 

 

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2541 

ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสือ่สาร), 

2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

4 รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 

 

ค.บ. (การมัธยมศึกษา), 2524 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

5 อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

หมายเหตุ * อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

รายชือ่และคุณสมบตัิอาจารยผู์ส้อน (เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ล าดบั 
ชือ่-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 

มี

ประสบการณ ์

ดา้นการสอน 

() 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจัย 

() 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่

ของปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท 
ป.

เอก 

1 รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ     

2 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล     

3 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย     

4 รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร     

5 อ.ดร.Meagan Louie     
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คุณสมบตัิอาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธห์ลกั (เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5) 

ล าดบั 
ชือ่-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 

มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

() 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจัย 

() 

(ไม่เป็นส่วน

หนึง่ของ

ปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ     

2 รศ.ดร. ศริิพร ปัญญาเมธกุีล     

3 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย     

4 รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร     

5 ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ     

 

 

คุณสมบตัิอาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธร่์วม (เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

ล าดบั 
ชือ่-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 

มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

() 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจัย 

() 

(ไม่เป็นส่วน

หนึง่ของ

ปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ     

2 รศ.ดร. ศริิพร ปัญญาเมธกุีล     

3 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย     

4 รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร     

5 ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ     
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คุณสมบตัขิองอาจารยผู์ส้อบวิทยานิพนธ ์(เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

ล าดบั 
ชือ่-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 

มีประสบการณ์

ดา้นการสอน 

() 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจัย 

() 

(ไม่เป็นส่วน

หนึง่ของ

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ     

2 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล     

3 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย     

4 รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร     

5 อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ     

 

การตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา (เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา)  

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8)  

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ยังไม่มีผู้ส  าเรจ็การศึกษา 

 

ภาระงานอาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา  

(เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 9) 

 อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ควบคุมปริญญานิพนธไ์ม่เกนิ 10 คน อาจารย์ประจ าหลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ ์ดังน้ี 

 1. รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ  จ านวนนิสติในความดูแลทั้งสิ้น 7 คน 

   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

     1. นางสาวภัทราภรณ์ ค าลือสาย 

     2. นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย 

                       3. นายปิยะพงษ ์เลาศรีรัตนชัย 

   หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

     1. นายณัฐภมูิ คุ้มบุญ 

     2. นางสาวอลิษา เชาวน์ชาติ 

     3. นายปิยราษฎร์ สขุราษฎร์ 

     4. นายทศพล ชุ่มชื่น 
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 2. รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล จ านวนนิสติในความดูแลทั้งสิ้น 5 คน 

    หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

     1. นางสาววรรณธภิา อนุารัตน์ 

                       2. นายสริิศิระ โชคทวีกจิ 

                     หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

     1. นางสาวภาษร วริุณพันธ ์

                       2. นายธรีะพล ล้ิมศรัทธา 

                       3. นางสาวบุญจิรา ท่าหลวง 

 3. ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย  จ านวนนิสติในความดูแลทั้งสิ้น 8 คน 

    หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

      1. นายองิคยุทธ พูลทรัพย ์

                       2. นางสาวธนัฏฐากุล พรทพิยพานิช 

                       3. พระมหาวีระ บุญนาด ี

                       4. นางสาววรลักษณ์ วรีะยุทธ 

                       5. นางสาวปาริชาติ ฉิมคล้าย   

   หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

                       1. นายสเุมธ โอสถานนท ์

                       2. นางสาวสภุัคชนรรห์ เฉยพ่วง 

                       3. นางสาวชเนตตี เมืองมูล 

 4. รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร  จ านวนนิสติในความดูแลทั้งสิ้น 1 คน     

                     หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

                       นางสาววัชรีญา วงษ์สวุรรณ 

 5. อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ จ านวนนิสติในความดูแลทั้งสิ้น - คน     

 

อาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ง

และสม า่เสมอ (เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 10)  

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกคนมีผลงานวิจัยคิดเป็นจ านวน 50 เร่ืองในรอบ 5 ปี 

(PH.D.LI_60_1.1_2) โดยนับรวมปีที่ประเมิน ดังน้ี 

1. รศ.ดร.สุกญัญา เรืองจรูญ  มีผลงานวิจัย 10 เร่ือง 

1.1 พัชรี โชคเพ่ิมพูน, สกุญัญา เรืองจรูญ และติยนุช รู้แสวง.  (2560).  การพัฒนาสือ่มัลติมีเดีย

บทพูดเข้าจังหวะการอ่านออกเสียงสระเกร็ง-คลายภาษาอังกฤษส าเนียงอเมริกัน . วารสารวจนะ 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ปีที ่5 (2). กรกฎาคม-ธนัวาคม. 1-20. 
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1.2 วิฑรูย์ ทุยาวัด และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2560).  การพัฒนาหลักสตูรการอ่านออกเสยีงควบ

กล ้าภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่  1 ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา. วารสารมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่14(3). กนัยายน-ธนัวาคม. 35-55. 

1.3 สุกัญญา เรืองจรูญ.  (2560).  การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาว

ไทยปกากะญอ ต าบลตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน ์ปีที ่38(2), 71-81.  

1.4 สกุญัญา เรืองจรูญ.  (2556).  การศึกษาผลการใช้สือ่การเรียนการสอนภาษาองักฤษที่มีซีดี-

รอม และเวบ็ไซต์ประกอบชุด Projects: Play & Learn 1 & 4 ของกระทรวงศึกษาธกิาร. วารสาร

มหาวทิยาลยัศิลปากร ฉบบัภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละศิลปะ.  33 (2): 31-59. 

1.5 Rusawang T, Ruangjaroon S. (2017). The Semantic and Syntactic Analysis of Focus 

Particles in Thai. Taiwan Journal of Linguistics 2017; 15.1: 1-28. 

1.6 Inhongsa, Kanokwanwalai; Louie, Meagan; & Ruangjaroon, Sugunya. (2016). Is 

there a Middle Construction In Thai?. In the Proceedings of The International Conference on 

Cultural, Art, Language, and Literature in the Mekong Basin (I-CALL 2016) . Thailand: Faculty 

of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University. pp. 209-221.Ruangjaroon, 

Sugunya.  (2015). Perception and Production of Thai Learners on English Prepositions. English 

Language Teaching. 8 (1): 71-82.   

1.7 Kuakool, P. & Ruangjaroon, S.  (2016).  The Gradual Learning Algorithm of Thai 

Nasal  

Variation Produced By Japanese Learners.  Paper presented at the Second International Conference 

on Linguistics and Language Studies.  

1.8 Damrongkhongchai, Tanatkorn & Ruangjaroon, Suganya.  (2015). Low-High Order 

Cognitive Questions in the Book Series Titled, “Projects: Play & Learn” for Elementary School 

Levels 2 and 5.  In the Proceedings of The 2
nd
 English Scholars Beyond Borders International 

Conference 2015. February 5-7, Department of Western Languages, Faculty of Humanities, 

Srinakharinwirot University. pp. 8-20. 

1.9 Ruangjaroon, Sugunya.  (2015). Perception and Production of Thai Learners on English 

Prepositions. English Language Teaching. 8 (1): 71-82.    

1.10 Saechan, Anusorn; & Ruangjaroon, Sugunya.  (2013).  WH-Arguments versus WH-

Adjuncts Asymmetry in the Acquisition of English WH-Questions by Thai Learners.  In the 

Proceedings of The First International Conference on Language, Literature, Cultural Studies.  

Thailand: Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha 

University. pp. 14-19. 
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2. รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล  มีผลงานวิจัย 18 เร่ือง 

2.1 หงษ์หยก ฟ้ืนตน, ศิริพร ปัญญาเมธกุีล และติยนุช รู้แสวง. (2560, กรกฎาคม-ธนัวาคม). คู่

ความหมายแย้งและกลไกตรรกะที่พบในมีมภาพบนตร์.  วารสารวจนะ. 5(2): 41-69.  

2.2 กญัชลิกา ตรีกลางดอน และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2560, พฤศจิกายน).  กลวิธทีางภาษาที่

หนังสอืพิมพ์ไทยใช้ในการน าเสนอกลุ่มชาติพันธุโ์รฮีนจา. วารสารวรรณวทิศัน.์ 17: 162-187. 

2.3 ศิริพร ปัญญาเมธกุีล และติยนุช รู้แสวง. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การใช้ค าไทยไม่ตรง

ตามมาตรฐานในการสือ่สารออนไลน์.  วารสารวจนะ. 5(1): 62-79.  

2.4 ณิชชา ชินธนามั่น; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2559). เจตนาของหน่วยค า “เปล่า” ที่ปรากฏ

ในเร่ืองสั้นและนวนิยายไทย. ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ คร้ังที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 

11-12 กรกฎาคม 2559. หน้า 195-206. 

2.5 บุษกล เจริญพร; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2559). กลวิธคีวามไม่สภุาพของตัวละครร้าย

ฝ่ายชายและตัวละครร้ายฝ่ายหญิงในละครโทรทศัน์ไทย. ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

บัณฑติศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559. หน้า 372-385. 

2.6 สริิพร วิริยะรักษ์; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2559).  วาทกรรมการคุกคามทางเพศที่

ปรากฏในเวบ็บอร์ด: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์  38(2): 

40-55. 

2.7 กญัชลิกา ตรีกลางดอน; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การอ าพราง

ข้อมูลในโฆษณาบัตรเครดติไทย.  วารสารวจนะ. 3(1): 1-14. 

2.8 ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2558, พฤษภาคม-สงิหาคม).  ความ

รุนแรงในพาดหัวข่าวอทุกภัย ปี พ.ศ. 2554 และ 2555  ในหนังสอืพิมพ์ไทย.  วารสารมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร. 12(2): 87-101. 

2.9 ปรภัทร คงศรี; หงษ์หยก ฟ้ืนตน; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). 

ค าเรียกช่ือสตัว์ในนักการเมืองไทยที่ปรากฏบนอินเทอร์เนต็.  วารสารวจนะ. 3(2) สบืค้นเมื่อ 20 

มิถุนายน 2560, จาก http://www.vacanajournal.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/2.ปร

ภัทร.pdf. 

2.10 รินรดา อญัรัตน์รุ่งโรจน์; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2558, พฤษภาคม-สงิหาคม).  กลวิธี

การน าเสนอตัวตนของเกย์ในนิตยสารเกย์ไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527-2530.  วารสารมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร. 12(2): 103-118. 

2.11 นิตย์รดี ตาดทอง; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2558).  เพศกบักลวิธกีารใช้ภาษา

บนเฟซบุก๊.  ใน การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
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ภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 

มิถุนายน 2558. 

2.12 พระมหาธวัชชัย มาตาเบ้า; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2557, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  วัจ

นกรรมปฏเิสธของพระภิกษุ. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์  36(2): 111-132. 

2.13 รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2557, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  วาท

กรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจ าวัน.  วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์  36(2): 85-110. 

2.14 ตินณภา เสน่หา; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล.  (2557).  การโจมตีและสนับสนุนทางการเมือง

ที่ปรากฏในรายการชูธง.  ใน การสมัมนาวชิาการ เรือ่ง ภาษากบัอ านาจ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ระหว่าง

วันที่ 30-31 มกราคม 2557. หน้า 254-282. 

2.15 ศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2556, มกราคม-มิถุนายน). วาทกรรมเศรษฐกจิพอเพียงใน

สือ่มวลชนไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร.์ 31(2): 39-63. 

2.16 Srithep, T., & Panyametheekul, S. (2017). The apology speech acts of Thai monks. 

Journal of Korean Association of Thai Studies, 24(1). 

2.17 Panyametheekul, Siriporn. (2016). Turn Organization in Thai Chat Rooms. In 

International Symposium on Culture, Arts, and Literature.  Nagoya Institute of Technology: Japan. 

2.18 Puengpaingam, Nipat; Panyametheekul, Siriporn; & Piriyawiboon, Nattaya.  (2014).  

Occurrence of Fallacy Argumentation on Web-Boards.  In the Proceedings of The Asian 

Conference on Arts and Cultures 2014.  Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. pp. 

273-280. 

  

3. ผศ.ดร.นนัทนา วงษไ์ทย มีผลงานวิจัย 15 เร่ือง 

3.1 ศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560).  “การศึกษาลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้

ไท”.  

การประชุมวิชาการระดบัชาติครัง้ที ่11 “มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในยุค Thailand 4.0” วันที่ 9 

มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 786 - 798.   

3.2 นูรอา สะมะแอ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560).  “การศึกษาค าเรียกการท าอาหารหวานใน

ภาษามลายูปาตานีเชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ”์. วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขต 

หาดใหญ่. 9(2): 140-164. 

3.3 นันทนา วงษ์ไทย. (2559, กรกฎาคม – ธนัวาคม). การศึกษาชื่อน า้พริกใน 4 ภาค: ภาพ

สะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร)์. 8(16): 88-100. 

3.4 สริิกร ศรีมุกด์; และนันทนา วงษ์ไทย. (2559). กลวิธทีางภาษาที่พบในการคุกคามหน้านสิิต

ฝึกสอน. ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 38 
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“บัณฑติศึกษากบัการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์” ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ ์2559 ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร หน้า 486-496. 

3.5 รัชนีวรรณ ประยงค์กุล; และ นันทนา วงษ์ไทย.  (2558). กลวิธกีารใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรม

การคุกคามหน้าอาจารย์ผู้สอน. การประชุมวชิาการสนอผลงานวจิยัระดบัชาติมหาวทิยาลยัพายพั พ.ศ.

2558. วันที่ 13 กุมภาพันธ ์2558 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สริินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว. 

หน้า 102-118. 
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การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 11) 

 เร่ิมใช้หลักสตูรภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 ประเมินหลักสตูรตามดัชนีทุก 5 ปี  

 ครบรอบปรับปรุงหลักสตูรปี 2562  

- ผ่านสภาวิชาการ  เมือ่วันที่ 10 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2557  

- ผ่านสภามหาวิทยาลัย  เม่ือวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557  

 

ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที ่1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ “ผ่าน” เกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

ตวับ่งช้ีที ่1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดยส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รหสัเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_1.1_1 

 

สมอ.08 การปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูรโดยได้รับการอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2559 

http://cgs.hu.swu.ac.th/wp-

content/uploads/2017/05/smo.08-Ph.D.ling_.pdf 

PH.D.LI_60_1.1_2 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
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หมวดที่ 2  

บณัฑิตและนิสิต 

คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีที ่2.1) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้ น้ี เน่ืองจาก

หลักสตูรฯ ได้รับการอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบโดยสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 และได้เปิดสอนคร้ัง

แรกในภาคเรียนที่ 1/2558 จึงยังไม่มีผู้ส าเรจ็การศึกษา 

 

ผลงานของนิสติและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ไดร้บัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (ตวับ่งช้ีที ่

2.2) 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้ น้ี  เน่ืองจาก

หลักสตูรฯ ได้รับการอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบโดยสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 และได้เปิดสอนคร้ัง

แรกในภาคเรียนที่ 1/2558 จึงยังไม่มีผู้ส าเรจ็การศึกษา 

 

การรบันิสติ (ตวับ่งช้ีที ่3.1) 

- การรบันิสติ  

ระบบและกลไก    

หลักสตูรฯ ก าหนดระบบและกลไกการรับนิสติตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและจ านวนการรับนิสิต

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนิสิต ในหมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสร้างหลักสตูร มคอ.2 (PH.D.LI_60_3.1_1) 

2. หลักสตูรฯ มีนโยบายเปิดรับนิสติทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งประเมินจากสถิติการ

รายงานตัวของบัณฑติวิทยาลัย หากจ านวนการรับนิสติไม่เป็นไปตามแผนและนิสติมารายงานตัวน้อยกว่า

จ านวนที่เปิดรับ จะเปิดรับสมัครทุกรอบตามที่บัณฑติวิทยาลัยแจ้งมา  

3. หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร ออกข้อสอบ 

จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสมัภาษณ์วิชาการ  

4. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบเข้าของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ และ

ส่งผลการคัดเลือกและรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา

ก่อนน าส่งบัณฑติวิทยาลัย 

 

 การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ 
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 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 3  

 2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาภาษา การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสทิธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 

 3) เป็นผู้มีความรู้และมีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษระดับด ี

  

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสติในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 3 รอบ ทั้งใน

เวลาราชการและนอกเวลาราชการ และแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ คุมสอบ และสอบ

สมัภาษณ์ (PH.D.LI_60_3.1_2) ดังน้ี 

ในการสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 มีผู้มาสมัคร 2 คน ผ่านการสอบคัดเลือก 1 คน แต่ไม่มา

รายงานตัว 

รอบที่ 2 มีผู้สมัครในเวลาราชการจ านวน 2 คน ได้แก่ พระมหาวีระ บุญนาดี และนางสาวปาริชาติ 

ฉิมคล้าย หลักสตูรฯ รับไว้เป็นนิสติในเวลาราชการ 2 คน 

เน่ืองจากจ านวนนิสิตยังคงไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในมคอ. 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือ

ร่วมกนัเร่ืองจ านวนนิสติ และมีมติให้เปิดรับสมัครรอบที่ 3  

ในรอบที่ 3 มีผู้สมัครในเวลาราชการ 5 คน ได้แก่ นางสาวถนอมจิตต์ สารอด นายธีระพล ล้ิม

ศรัทธา นางสาววรรณธภิา อุนารัตน์ นายอนุมัติ ยูโซะ นางสาววรลักษณ์ วีระยุทธ และมีผู้สมัครนอกเวลา

ราชการ จ านวน 2 คน ได้แก่ นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย และ นายสิริศิระ โชคทวีกิจ หลักสูตรฯ รับไว้

เป็นนิสติในเวลาราชการ 3 คน (ถนอมจิตต์และธรีพล ไม่มาสอบ) และนอกเวลาราชการ 2 คน 

 สรุปการรับนิสิตของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2560 ในเวลาราชการจ านวน 5 คน  นอกเวลา

ราชการจ านวน 2 คน  รวมเป็น 7 คน ซ่ึงเป็นจ านวนใกล้เคียงกับจ านวนที่ ระบุ ไว้ ใน มคอ.2 

(PH.D.LI_60_3.1_3) 
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ฐานข้อมูลสรปุจ านวนรับนิสติระดับบัณฑติศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

เวบ็ไซต์ http://cgs.hu.swu.ac.th/admission-swu_2560/ 

 

 

 การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้ประเมินกระบวนการและพบว่าปัญหาในขั้นตอนข้อที่ 2 

ในช่วงการรับสมัครรอบ 2 เน่ืองจากภาพรวมของจ านวนผู้สมัครระดับบัณฑติศึกษาน้อยลง  

 

 การปรบัปรุงกระบวนการ 

ปีการศึกษา 2560 บัณฑติวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงกระบวนการในข้อที่ 2 โดยเปิดรับสมัคร 3 รอบ

ต่อหน่ึงภาคเรียน ซ่ึงในรอบที่ 3 เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน จึงท าให้หลักสูตรฯ สามารถ

รับสมัครนิสิตเป็นไปตามแผนการรับสมัครการรับนิสิต ส าหรับในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีแผน

เปิดรับสมัครนิสตินอกเวลาราชการเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัคร 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_3.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

(หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2557) 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_3.1_2 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่  

2/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วาระพิจารณา เร่ืองสรุปผล

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเข้ารับการศึกษาในภาค

เรียนที่ 1/2560 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 

6/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 วาระพิจารณา เร่ืองสรุปผล

การสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเข้ารับการศึกษาใน

ภาคศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 2 

3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่  

8/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วาระพิจารณา เร่ืองการรับ

นิสิตรอบ 3/2560 และสรุปจ านวนนิสิตทั้งหมดของปีการศึกษา 

2560 

PH.D.LI_60_3.1_3 ฐานข้อมูลสรุปจ านวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 

และ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

เวบ็ไซต์ http://cgs.hu.swu.ac.th/admission-swu_2560/ 

 

 

- การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

 ระบบและกลไก 

หลักสตูรฯ ก าหนดระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 

 1. ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ในช่วงเช้า ประชุม

นิสติช้ันปีที่ 1 เตรียมความพร้อมนิสติก่อนเข้าศึกษา แนะน าสิ่งที่ควรรู้ทั่วไปและจ าเป็นต่อการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 2. ในช่วงบ่าย หลักสตูรฯ ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าปริญญานิพนธใ์ห้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 

ในหัวข้อดังต่อไปน้ี 1) แนะน าประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ า และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 2) 

แผนการเรียน รายวิชา และ มคอ.3  3) ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4) ช่องทางการร้องเรียน

ปัญหาของนิสิตผ่านเวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://cgs.hu.swu.ac.th 5) ขั้นตอน

การท าปริญญานิพนธ ์แหล่งสบืค้นข้อมูลวิจัย รวมถงึแหล่งทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ ์6) การเข้า

ร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสตูรฯ และ 7) ระบบการช่วยเหลือนิสติให้ส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสตูรฯก าหนด และเป็นการป้องกนัลาออกกลางคัน รวมถงึได้พบรุ่นพ่ี 
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การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

ก่อนเปิดภาคเรียน บัณฑติวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับนิสิต

ก่อนเข้าศึกษา 5 สิงหาคม 2560  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนิสิตของ

ภาควิชาฯ ในวันที่ 7 สงิหาคม 2560 โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ของนิสติรหัส 60 พร้อมทั้งแนะน าคณาจารย์และความเช่ียวชาญของอาจารย์ในภาควิชาฯ จากน้ันประธาน

หลักสูตรฯ ช้ีแจงแผนการเรียน ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ 

การท า i-Thesis การเข้าอบรม Soft skills ส ารับการลงทะเบียน แนะน าฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์และ

หนังสือภาษาศาสตร์ (ประยุกต์) ในส านักหอสมุดกลางดังน้ี 1) An Introduction to Language and 

Communication (ผู้ แ ต่ ง  Adrian Akmajian et al. ส า นัก พิม พ์  MIT Press) และ  2) The Sounds of 

Language: An Introduction to Phonetics and Phonology (ผู้แต่ง Elizabeth C. Zsiga ส านักพิมพ์ Wiley) 

การส าเร็จการศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ปริญญานิพนธ์ นอกจากน้ี มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ

อาจารย์ถึงปัญหาที่ท าให้ส าเร็จการศึกษาช้า พร้อมทั้งให้แนวทางการส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่

หลักสตูรฯ ก าหนด และแจ้งนิสติให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่หลักสตูรฯ จัดขึ้น (PH.D.LI_60_3.1_4)   

 

การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ทุกข้อ หลังจาก

ประเมินกระบวนการแล้วไม่พบปัญหาใด 

  

การปรบัปรุงกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จะยังคงใช้ระบบและกลไกเช่นเดียวกันกับปีการศึกษาที่ผ่านมา

เน่ืองจากเป็นระบบและกลไกที่มีประสทิธภิาพดี 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_3.1_4 Power Point แนะน าในวันปฐมนิเทศ 

 

 

การส่งเสริมและพฒันานิสติ  (ตวับ่งช้ีที ่3.2) 

- การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 

ระบบและกลไก 

หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติ ดังน้ี  
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 1. หลักสูตรฯ แจ้งให้นิสิตปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

(PH.D.LI_60_3.2_1) 

 2. หลักสตูรฯ ก าหนดให้วันพุธของทุกสปัดาห์เป็น Office Hours เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสติ 

 3. หลักสตูรฯ ก าหนดให้การให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธบ์ูรณาการกบัรายวิชา LI 751 Advanced 

Research in Linguistics และ LI 752 Seminar in Linguistics   

4. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 

   

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ได้แจกคู่มือและขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้กับนิสิต

ในวันปฐมนิเทศ และแจ้ง Office Hours ให้ค าปรึกษาแก่นิสติ และแจ้งให้นิสติทราบว่าในรายวิชา LI 751 

Advanced Research in Linguistics และ LI 752 Seminar in Linguistics เป็นการให้ค าปรึกษาหัวข้อ

ปริญญานิพนธแ์ละการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัย 

 เมื่อนิสิตลงทะเบียนวิชา LI751 Advanced Research in Linguistics นิสิตจะต้องน าเสนอหัวข้อ

ปริญญานิพนธ์ในโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะร่วมกนัตัดสนิผล ผลการตัดสนิแบ่งนิสติออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. นิสิตที่น าเสนอหัวข้อแต่ยังไม่มีความชัดเจนในทฤษฎีและวิธีด าเนินการวิจัย ให้น าเสนอใหม่

เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้า 

 2. นิสติที่น าเสนอหัวข้อ มีความชัดเจนในทฤษฎีและวิธดี าเนินการวิจัย   

 หลังจากที่นิสิตน าเสนอหัวข้อวิจัยในโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญา

นิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ประกาศผลการอนุมัติหัวข้อวิจัยให้นิสิตทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 

พร้อมทั้งแจ้งมติการตัดสินผลโดยละเอียด ส าหรับนิสิตที่ไม่ผ่านการน าเสนอหัวข้อวิจัย คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ แจ้งและก าหนดให้นิสิตน าเสนอหัวข้อวิจัยใหม่อีกคร้ังในโครงการเร่งรัดและติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธค์ร้ังต่อไป 

 ส าหรับนิสติที่ผ่านการอนุมัติหัวข้อวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธโ์ดยน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ และพิจารณาจากความเช่ียวชาญ

ในสาขาที่สอดคล้องกับหัวข้อที่นิสิตน าเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะคอยดูแลและควบคุมการ

ท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาของบัณฑิตศึกษา และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตในการประชุมหลักสูตรฯ ประจ าเดือน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลเพ่ือ

ค้นคว้า แหล่งทุน รวมถงึแนะน าวารสาร ที่ประชุม/สมัมนาที่นิสติสามารถไปน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานได้ 

เน่ืองจากการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นเงื่อนไขข้อหน่ึงในการขอจบการศึกษา และมอบหมายให้

นิสติติดต่อเจ้าของทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 

 หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน คือ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสามารถเป็นอาจารย์ประจ านอกหลักสตูรฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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ที่มีคุณสมบัติตามที่ ส  านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ก าหนด เมื่อนิสติเร่ิมท างานวิจัยและ

มีความพร้อมที่จะน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษาจะน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ เพ่ือขอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซ่ึงคณะกรรมการสอบเค้า

โครงปริญญานิพนธป์ระกอบไปด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสตูรฯ อกี 4 คน และก่อนที่นิสิต

จะยื่นสอบเค้าโครงปริญญานิพนธจ์ะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 

 ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา มีนิสติจ านวน 6 คน (ในเวลาราชการ 4 คน นอกเวลาราชการ 2 

คน) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 น าเสนอหัวข้อวิจัยในโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธ ์เม่ือวันที่ 6, 13, 20, และ 27 พฤษภาคม 2561 (PH.D.LI_60_3.2_2) ซ่ึงมีรายละเอยีด

ดังต่อไปนี้ 

 1. นายสริิสริะ โชคทวีกจิ น าเสนอหัวข้อ “อดุมการณ์ที่แฝงในกวีนิพนธซี์ไรต์ประเทศไทย: วาท

กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และภาษาศาสตร์เชิงวรรณกรรม” 

 2. นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย น าเสนอหัวข้อ “การสร้างรายการค าศัพทภ์าษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ

บริการด้วยคลังข้อมูลภาษาโดยใช้สตูรตัวกรอง “UFRELKEL” ส าหรับการเรียนรู้ ด้วยตนเอง” 

 3. นางสาวปาริชาติ ฉิมคล้าย น าเสนอหัวข้อ “อปุลักษณ์เชิงวิพากษ์ที่ปรากฏในข่าวเศรษฐกจิ

ภาษาองักฤษและภาษาไทย” 

 4. พระมหาวีระ บุญนาดี น าเสนอหัวข้อ “มโนทศัน์ของค าว่า มน /mana/ และ หทย /hadaya/ 

ในภาษาบาลี: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน” 

 5. นางสาววรลักษณ์ วีระยุทธ น าเสนอหัวข้อ “การศึกษาค าประสมที่ประกอบด้วยค าที่มี

ความหมายแสดงประสาทสมัผสัในภาษาไทย” 

 6. นางสาววรรณธภิา อณุารัตน์ น าเสนอหัวข้อ “การเชื่อมโยงความในการเล่าเร่ืองของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” 

 คณะกรรมการฯ มีมติตัดสนิให้หัวข้อวิจัยของนิสติทุกคนผ่าน และได้แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี

ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับหัวข้อน้ัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดูแลให้ค าปรึกษาตามกรอบเวลาที่

เหมาะสม และอยู่ในข้อก าหนดของหลักสูตรฯ คณะกรรมการจึงมีมติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้แก่

นิสติทุกคน และก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

 ส าหรับนิสติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้าที่ยังไม่ส าเรจ็การศึกษา ได้แก่ นิสติเข้าศึกษาในปี

การศึกษา 2558–2559 ทุกคนได้น าเสนอความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธเ์ช่นกนั และได้รับค าแนะน า

จากคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือปรับปรุงงานให้มีความชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ส าหรับนิสิตที่มี

ความก้าวหน้าและแสดงให้คณะกรรมการหลักสตูรฯ เหน็ว่ามีความพร้อมในการสอบ กไ็ด้มีการก าหนดวัน

สอบเค้าโครงให้กบันิสติ ดังรายละเอยีดในตารางดังน้ี 
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ล าดบัที ่ รหสันิสิต ช่ือนิสิต ช่ือหวัขอ้ปริญญานิพนธที์น่ าเสนอ 
ช่ืออาจารย ์

ที่ปรึกษา 

วนัที่สอบ 

เคา้โครง 

3 บท 

1 58 นายองิคยุทธ พูลทรัพย์ อปุลักษณ ์“ไฟ” ในภาษาไทย : การศึกษา

ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน 

ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

2 58 นางสาวภทัราภรณ ์ค าลือสาย การสอนอปุลักษณเ์ชิงมโนทศัน์ส าหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครภูาษาไทย ตามแนวการ

สอบแบบ Active Learning 

รศ.ดร.สกุญัญา 

เรืองจรญู 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

3 59 นางสาวธนัฎฐากุล  

พรทพิยพานิช 

การศึกษาประโยคทีม่ีค าแสดงค าถาม 

“ใคร, อะไร, เมือ่ไร, ทีไ่หน, ท าไม, และ

อย่างไร” ทางด้านอรรถศาสตร์และวัจน

ปฏบิัตศิาสตร์ 

ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

4 59 นางสาวประพาฬรัตน์   

ยงมานิตชัย 

Syllable Epenthesis in Thai Compound 

Words 

รศ.ดร.สกุญัญา 

เรืองจรญู 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

5 60 นายสริิสริะ โชคทวีกจิ อดุมการณท์ีแ่ฝงในกวีนิพนธซ์ีไรต์ประเทศ

ไทย: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และ

ภาษาศาสตร์เชิงวรรณกรรม 

รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

6 60 นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย การสร้างรายการค าศัพท์ภาษาองักฤษเพื่อ

ธุรกจิบริการด้วยคลังข้อมูลภาษาโดยใช้

สตูรตัวกรอง “UFRELKEL” ส าหรับการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

รศ.ดร.สกุญัญา 

เรืองจรญู 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

7 60 นางสาวปาริชาติ ฉิมคล้าย อปุลักษณเ์ชิงวิพากษ์ทีป่รากฏในข่าว

เศรษฐกจิภาษาองักฤษและภาษาไทย 

ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

8 60 พระมหาวีระ บุญนาดี มโนทศัน์ของค าว่า มน /mana/ และ หทย 

/hadaya/ ในภาษาบาลี: การศึกษาตาม

แนวภาษาศาสตร์ปริชาน 

ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

9 60 นางสาววรลักษณ ์วีระยุทธ การศึกษาค าประสมทีป่ระกอบด้วยค าทีม่ี

ความหมายแสดงประสาทสมัผัสใน

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

10 60 นางสาววรรณธภิา อณุารัตน์ การเชือ่มโยงความในการเล่าเรือ่งของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

ภาคเรียนที ่

1/2561 

 

 การประเมินกระบวนการ 

 หลักสตูรฯ ได้ปฏบิัติตามระบบและกลไกทุกขั้นตอน โดยมีนิสติทุกคน ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิจัย  

 

 การปรบัปรุงการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ จะยังคงใช้กระบวนการเดิม 
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รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_3.2_1 คู่มือและขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

PH.D.LI_60_3.2_2 มติและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในโครงการเร่งรัดและ

ติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

 

- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 

 ระบบและกลไก  

 1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับคณะฯ จากน้ันคณะฯ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเป็นแนวทางในการปรับแผนปฏบิัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 

2563) เป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะประเด็น ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในสาขา

มนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 2. คณะฯ จัดสรรงบประมาณให้หลักสตูรฯ และประชุมจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2563) ร่วมกัน 

(PH.D.LI_60_3.2_3) โดยพิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละโครงการ เพ่ือให้

การพัฒนานิสติสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส าหรับบัณฑติศึกษา คณะฯ มีนโยบายมุ่งเน้นทักษะ

การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู้ และทักษะปัญญา เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส าเร็จ

การศึกษาภายในเวลาที่หลักสตูรฯ ก าหนด  

 

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีความเหน็ตรงกันในเร่ืองความจ าเป็นใน

การพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีมติให้จัดสรรเงิน

งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดโครงการ 2 โครงการ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ และสามารถท าปริญญานิพนธใ์ห้ส าเรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ  

โครงการ 
คุณลกัษณะของบณัฑิต 

ทีพ่งึประสงค ์
ทกัษะทีต่อ้งการพฒันา 

1. โครงการเร่งรัดและ

ติดตามความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ ์

(PH.D.LI_60_3.2_4) 

มีทกัษะสือ่สาร (ภาษาไทย องักฤษ 

ภาษาต่างประเทศอืน่ ICT 

Literacy) ตามที่คณะและ

มหาวิทยาลัยก าหนด และมีความรู้  

ทกัษะการน าเสนองานวิจัย และ

ความรู้ ในหัวข้อวิจัย 
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โครงการ 
คุณลกัษณะของบณัฑิต 

ทีพ่งึประสงค ์
ทกัษะทีต่อ้งการพฒันา 

ทกัษะปัญญา ทกัษะการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสติระดับบัณฑติศึกษาด้าน

การเขียนภาษาองักฤษเชิง

วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

(PH.D.LI_60_3.2_5) 

มีความรู้  ทกัษะทางปัญญาและ

ทกัษะสือ่สารภาษาองักฤษ 

ทกัษะความสามารถด้านการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

  

โครงการทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้  

 1. โครงการเร่งรดัและติดตามความกา้วหนา้การท าปริญญานิพนธ ์ 

จัดขึ้นเม่ือวันที่ 6, 13, 20 และ 27 พฤษภาคม 2561 โดยได้เชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏบิัติการ

กลุ่มรวมถงึระเบียบวิธดี าเนินการวิจัย และตรวจเคร่ืองมือวิจัยให้แก่นิสติระดับบัณฑติศึกษา แบ่งตามสาขา

ที่เช่ียวชาญเป็นจ านวน 5 กลุ่ม จากการจัดโครงการน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ตัดสินผลการ

น าเสนอความก้าวหน้าของนิสติ และก าหนดวันสอบเค้าโครงหรือสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

ส าหรับนิสติที่มีเน้ือหาค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนนิสติที่ยังน าเสนอเน้ือหาไม่เพียงพอส าหรับการสอบ

เค้าโครงหรือสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติให้นิสิต

ปรับแก้เน้ือหาและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 

 เน่ืองจากโครงการจะสิ้นสดุในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ

โดยจะมีการประเมินภาพรวมการจัดโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการประเมินในประเดน็การมีทักษะการ

น าเสนอเค้าโครงงานวิจัยเพ่ิมขึ้ นและการมีความรู้ ในหัวข้อเค้าโครงวิจัยเพ่ิมขึ้ น  สิ่งที่ น่าช่ืนชมและ

ข้อเสนอแนะ   

 นอกจากผลการประเมินตัวชี้ วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ แล้ว 

โครงการน้ียังมีตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ ซ่ึงได้แก่ ภาพถ่าย (ภาพประกอบโครงการ) มติการตัดสินหัวข้อวิจัย 

และการปรับแก้ไขงานวิจัยของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ (PH.D.LI_60_3.2_6)   

 

 2. โครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาดา้นการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ

เพือ่การตีพมิพผ์ลงานวิจัยระดบันานาชาต ิ 

จัดเม่ือวันที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2561 และ 1, 8, 22, 29 เมษายน 2561 โดยมี รศ.ดร.สุ

กญัญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏบิัติการการเขียนบทคัดย่อ การอ้างองิ การทบทวน
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วรรณกรรม และการตีความผลที่ได้จากค่าจากกราฟ ตาราง และแผนภาพเป็นภาษาองักฤษ ตามหัวข้อต่าง 

ๆ ดังน้ี 

 

 วันอาทติย์ที่ 4 มีนาคม 2561 

  13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Pre-test: Writing abstracts 

  15.00 – 16.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Genre-based Approach: Modeling  

     1) Linguistics Abstract 2) Applied Linguistics Abstract   

  วันอาทติย์ที่ 11 มีนาคม 2561 

  13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Deconstruction : target genre collected and  

organized 

  15.00 – 16.30 น.  วิทยากรบรรยาย เร่ือง Joint construction: Pair work  

  วันอาทติย์ที่ 18 มีนาคม 2561 

  13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Post-test: Individual construction (writing  

        abstract) 

  15.00 – 16.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Modeling : Writing literature review 

  วันอาทติย์ที่ 25 มีนาคม 2561 

 13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Deconstruction : Brainstorming 

 15.00 – 16.30 น.  วิทยากรบรรยาย เร่ือง Joint construction: Group activities  

  วันอาทติย์ที่ 1 เมษายน 2561 

  13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Pre-test: Avoiding plagiarism  

  15.00 – 16.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Modeling Texts provided  

    1) Citing other people work  2) Paraphrasing 3) Quoting directly  

  วันอาทติย์ที่ 8 เมษายน 2561 

  13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง  Deconstruction 

  15.00 – 16.30 น.  วิทยากรบรรยาย เร่ือง  Joint construction: Collaborative writing 

 

  วันอาทติย์ที่ 22 เมษายน 2561 

13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Individual construction (avoiding plagiarism)  

15.00 – 16.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Pre-test: Interpreting graphs, tables, figures 

   

วันอาทติย์ที่ 29 เมษายน 2561 

13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง Modeling and Deconstruction: Interpreting 

graphs, tables, figures 
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15.00 – 16.30 น.  วิทยากรบรรยาย เร่ือง Joint construction: Pair work 

  

 นิสติทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาองักฤษ และความรู้ เขียนบทคัดย่อ การอ้างองิ การ

ทบทวนวรรณกรรม และการตีความผลที่ได้จากค่าจากกราฟ ตาราง และแผนภาพเป็นภาษาอังกฤษ 

(ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.1 ตัวชี้ วัด 2 และ 4) โครงการน้ีมีการวัดและประเมินผลด้วย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิต 

  ผลการประเมินโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51 คะแนน) โดยนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการประเมินในประเดน็ทุกด้านในระดับมากที่สดุ ได้แก่ การมีทกัษะสือ่สารด้านการเขียนภาษาองักฤษ

เพ่ิมขึ้น (4.45 คะแนน) ความสามารถในการเขียนบทคัดย่อด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

เป็นภาษาอังกฤษได้ (4.36 คะแนน) ความสามารถในการอ้างอิง ทั้งแบบแทรกในเน้ือหาและเขียน

บรรณานุกรมเป็นภาษาองักฤษได้ (4.23 คะแนน) ความสามารถในการเขียนทบทวนวรรณกรรมเป็นภาษาองักฤษได้ 

(4.55 คะแนน) และความสามารถในการตีความผลที่ ได้จากค่ากราฟ ตาราง และแผนภาพเป็น

ภาษาอังกฤษได้ (4.59 คะแนน) นิสิตตอบประเมินในส่วนสิ่งที่น่าช่ืนชมว่าวิทยากรต้ังใจมอบความรู้  

เน้ือหามีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ กจิกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ และมีความยาก

ง่ายที่ เหมาะสม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าโครงการน้ีเป็นโครงการที่มี

ประโยชน์ต่อนิสติอย่างมากในการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ จึงควรมีการจัดโครงการนี้อย่างสม ่าเสมอ (PH.D.LI_60_3.2_7)   

 

 การประเมินประบวนการ 

 ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ได้ปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่วางไว้อย่างครบถ้วน หลักสูตรฯ 

ตรวจสอบและไม่พบปัญหา 

  

การปรบัปรุงการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จะยังคงด าเนินการตามระบบและกลไกที่สร้างขึ้น เน่ืองจาก

ผลลัพธข์องการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_3.2_3 แผนปฏบิัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560 - 2563) 

เวบ็ไซต์ http://it.hu.swu.ac.th/adm/images/files/60/191060.pdf 

PH.D.LI_60_3.2_4 โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_3.2_5 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษาด้านการเขียนภาษาองักฤษ

เชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

PH.D.LI_60_3.2_6   มติและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในโครงการเร่งรัดและติดต าม

ความก้าวหน้า 

การท าปริญญานิพนธ ์

PH.D.LI_60_3.2_7   รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียน

ภาษาองักฤษ 

เชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

 

ผลทีเ่กิดกบันิสติ (ตวับ่งช้ีที ่3.3) 

ขอ้มูลนิสติ  

ปีการศึกษาที่

รับเข้า  

 

จ านวน

รับเข้า 

จ านวนนิสติคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี

การศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ปี 2558 4 3 2 2 - - 50 

ปี 2559 3 - 3 2 - - 66.67 

ปี 2560 7 - - 6 - - 100 

อตัราการคงอยู่  =  จ านวนนิสติช้ันปีที่ 2 

                           จ านวนนิสติรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างองิ  (PH.D.LI_60_3.3_1) 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อจ านวนนิสติ  

นิสติในหลักสตูรฯ มีแนวโน้มการคงอยู่ในหลักสตูรฯมากขึ้น พิจารณาได้จากร้อยละที่ปรากฏ ดังน้ี     

-  ปี 2558 มีอตัราการคงอยู่ของนิสติร้อยละ 50  

- ปี 2559 มีอตัราการคงอยู่ของนิสติร้อยละ 66.67 

- ปี 2560  มีอตัราการคงอยู่ของนิสติร้อยละ 100 

 

 

* 100 
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จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 
จ านวนรับเข้า 

จ านวนที่ส  าเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2558 4 - - - - - 

ปี 2559 3 - - - - - 

ปี 2560 7 - - - - - 

รายการหลักฐานอ้างองิ  -   

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

หลักสตูรฯ เปิดสอนคร้ังแรกในปี 2558  จึงยังไม่มีผู้ส  าเรจ็การศึกษา 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

- 

 

ความพงึพอใจและผลการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนิสติ 

 หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการร้องเรียน ดังน้ี  

1) ประธานหลักสตูรฯ แจ้งช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนให้แก่นิสติวัน

ปฐมนิเทศ โดย 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียน ได้ที่เวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

(PH.D.LI_60_3.3_2) 

2) เมื่อนิสติมีปัญหาด้านวิชาการนิสติสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือหาข้อแก้ไข 

3) หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว จะแนะน าให้นิสติกรอกแบบฟอร์ม

การร้องเรียนส่งที่ประธานหลักสตูรฯ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือพิจารณาหา

ข้อแก้ไข   

4) ในกรณีที่การจัดการข้อร้องเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจของนิสติ นิสติสามารถเสนอเร่ืองไปยัง

บัณฑติวิทยาลัยเพ่ือยุติข้อร้องเรียนและค าตัดสินของคณบดีบัณฑติวิทยาลัยถอืเป็นที่สิ้นสดุ 

 

 ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสดุท้ายต่อหลักสตูรเท่ากับ 4.53 

คะแนน แบ่งออกเป็นด้านหลักสูตร เท่ากบั 4.40 คะแนน ด้านอาจารย์ผู้สอน เท่ากบั 4.58 คะแนน ด้าน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เท่ากบั 3.90 คะแนน ด้านการเรียนการสอน เท่ากบั 4.92 คะแนน ด้านการวัด

ประเมินผล เท่ากับ 4.40 คะแนน และด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

เท่ากบั 5.00 คะแนน (PH.D.LI_60_3.3_3) 
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ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้ายต่อหลักสตูร ในด้าน

หลักสตูร เท่ากบั 4.30 คะแนน ด้านอาจารย์ผู้สอน เท่ากบั 4.58 คะแนน ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

เท่ากบั 3.88 คะแนน ด้านการเรียนการสอน เท่ากบั 4.92 คะแนน ด้านการวัดประเมินผล เท่ากบั 4.33 

คะแนน และด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสตูรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เท่ากบั 5.00 คะแนน  

จากผลจากการประเมินต้ังแต่ปี 2559 - 2560 มีแนวโน้มไปในทศิทางที่ดีขึ้น 

 

การจัดการขอ้รอ้งเรียนของนิสติ 

เรื่องทีร่อ้งเรียน ผลการด าเนินการจัดการขอ้รอ้งเรียน 

ไม่มี ไม่มี 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_3.3_1 ฐานข้อมูลนิสติคงค้างในหลักสตูร ปร.ด. สาขาวชิาภาษาศาสตร์ 

เวบ็ไซต์ http://cgs.hu.swu.ac.th/ver5-2/  

PH.D.LI_60_3.3_2 แบบฟอร์มการร้องเรียน  

เวบ็ไซต์ http://cgs.hu.swu.ac.th/graduate-students/complaint-form/ 

PH.D.LI_60_3.3_3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสตูร (ส าหรับนิสติปี

สดุท้าย)  

ปีการศึกษา 2560 
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หมวดที่ 3  

อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีที ่4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับ

และมีระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างครบวงจรและสอดคล้องไปกับแผน

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอตัราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ปี 2560 (PH.D.LI_60_4.1_1) 

1. มีการวางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลังและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ให้มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ล าดบั 

ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

สถานะ 

อตัราทดแทนและ

อตัราทีไ่ดร้บัการ

จดัสรรใหม่ 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ 
การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

1 รศ.ดร.สุกญัญา   

เรืองจรูญ 

ปกติ  สัทวิทยา  

วากยสัมพันธ ์ 

การสอนภาษา 

ยื่นขอต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

ในปี 2565 

2 รศ.ดร.ศิริพร   

ปัญญาเมธกุีล 

ปกติ  อรรถศาสตร์  

ปริจเฉทวิเคราะห์  

วัจนปฏบัิติศาสตร์  

ยื่นขอต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

ในปี 2565 

3 ผศ.ดร.นันทนา   

วงษ์ไทย 

ปกติ  อรรถศาสตร์  

ปริจเฉทวิเคราะห์ 

ภาษาศาสตร์ปริชาน 

ภาษาศาสตร์สังคม 

ยื่นขอต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ 

ในปี 2562 

4 รศ.วรรณกานต์  

ลิขิตรัตนพร 

จะ

เกษียณอายุ 

ปี 2562 

 การสอนภาษาและ 

การรับภาษา 

- 

5 อ.ดร.อรรถสิทธิ์   

บุญสวัสด์ิ 

ปกติ  สัทศาสตร์ 

สัทวิทยา 

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 

 

ยื่นขอต าแหน่ง

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ใน

ปี 2561 

 

2. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการลาออกหรือการย้ ายสัง กัด  

การเกษียณอายุราชการ การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการทุก
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ภาคเรียน การจัดสรรอตัราก าลังของคณะฯ จะจัดการตามความขาดแคลนของอาจารย์ประจ าหลักสตูรของ

แต่ละหลักสตูร 

3. หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง หลักสูตรฯ จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 

โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและสาขาที่เช่ียวชาญที่หลักสตูรฯ ขาดแคลน การสอบสอน และการสอบสมัภาษณ์

ทางวิชาการ หลังจากน้ัน หลักสตูรฯ เสนอช่ือผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้แก่คณะฯ เพ่ือประกาศผลต่อไป 

4. ในการรับอัตราอาจารย์ใหม่ คณะฯ และหลักสูตรฯ พิจารณาจากการทดแทนอัตราที่ก าลังจะ

เกษียณอายุราชการและสาขาที่เช่ียวชาญ ในกรณีที่หลักสูตรฯ รับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในบริบท ปรัชญา 

รวมถงึเกณฑ ์ข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหลักสตูรฯ จะแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือให้ค าแนะน า

และค าปรึกษาเกี่ยวกบัจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสตูรฯ และรายวิชา รวมถงึการจัดโครงการต่างๆ ในการ

พัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้แก่นิสิตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้จัดสรรอัตราใหม่ให้แก่หลักสูตรฯ ได้แก่ อาจารย์ติยนุช รู้ แสวง 

โดยเร่ิมปฏิบัติงานในปี 2559 และมีเงื่อนไขในการไปศึกษาต่อต่างประเทศเพ่ือทดแทนอัตรา รศ.วรรณ

กานต์ ลิขิตรัตนพร ซ่ึงจะเกษียณ ในปี 2562 ขณะน้ีอาจารย์ติยนุช รู้แสวง อยู่ระหว่างการสมัครเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าอาจารย์ติยนุช รู้ แสวง จะยังไม่ได้

ไปศึกษาต่อในช่วงเวลานี้กไ็ม่ส่งผลกระทบต่ออาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูรฯ 

 

การประเมินกระบวนการ 

หลักสตูรฯ ได้ตรวจสอบและประเมินกระบวนการเร่ืองการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ฯ ไม่พบปัญหา พบว่ากระบวนการมีประสทิธภิาพดี 

 

การปรบัปรุงการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ จะยังคงใช้กระบวนการเดิม 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 8/2561 วันที่ 

16 พ.ค.2561 เร่ืองการบริหารอตัราคณะมนุษยศาสตร์  
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

เวบ็ไซต์ 

http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=19143 

 

- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ระบบและกลไก 

หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ดังน้ี  

1. อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนดและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา ข้อ 18 คณาจารย์ประจ า

หลักสตูรมีภาระงานที่เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ 

2. อาจารย์ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม 

ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูรฯ การทวนสอบและการส่งผลการเรียน ควบคุมปริญญานิพนธ์และก ากบั

ติดตามอตัราการส าเรจ็การศึกษา 

 3. อาจารย์ทุกคนต้องรับผิดชอบงานสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) และการท าวิจัย

อย่างน้อย 1 เร่ือง/ปี 

 4. คณะฯ มีระบบที่โปร่งใส ชัดเจน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะของบุคลากร ส าหรับผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับดี-ดีเด่น (ร้อยละ 70-100) จะ

ได้รับรางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้หรือต้อง

ปรับปรุง (<ร้อยละ 60-69) จะยุติสัญญาจ้าง นอกจากน้ีคณะฯ ยังมอบเงินรางวัลให้แก่คณาจารย์ใน

โครงการสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณเป็นทุน

พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาวิชาการในประเทศเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท และเป็นทุนส าหรับการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท (PH.D.LI_60_4.1_2) 

5. อาจารย์ต้องประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือน าผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสตูรฯ ในปีการศึกษาถดัไป  

 

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ทุกคนได้ท าหน้าที่ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 คือ บริหาร

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน

ประจ าหลักสตูรฯ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรฯ  

นอกจากน้ี อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์

เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับรางวัล คือ  
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รศ.ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล  รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร และ ผศ.ดร.

นันทนา วงษ์ไทย (PH.D.LI_60_4.1_3)  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานตีพิมพ์อย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี  

ส่วนการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรฯ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประจ าปี

การศึกษา 2560  (PH.D.LI_60_4.1_4) พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้คะแนนในหัวข้อ

ประสทิธภิาพในการบริหารหลักสตูรที่ระดับ 5.00 คะแนน และคุณภาพการบริหารหลักสตูรที่ระดับ 4.96 

คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สดุ  

 

การประเมินกระบวนการ  

 ผลจากการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ ผ่านมา หลักสูตรฯ พบว่าการบริหารอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการจัดสรรอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณทันท่วงที 

อาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอนครบ และควบคุมปริญญานิพนธ ์ หลักสตูรฯ ไม่ขาดแคลนอาจารย์ เน่ืองจาก

ทุกคนมีความเช่ียวชาญที่หลากหลายที่สามารถสอนในรายวิชาในหลักสูตรฯ ได้เองโดยไม่ต้องเชิญอาจารย์

พิเศษทั้งรายวิชา  

 

การปรบัปรุงการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ ยังคงยึดหลักกระบวนการเดิม  

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_4.1_2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑก์ารสนับสนุนทุนพัฒนา

บุคลากรเพ่ือพัฒนาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ 

เวบ็ไซต์ http://it.hu.swu.ac.th/research/ 

PH.D.LI_60_4.1_3 รายงานผลโครงการสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของคณาจารย์ โดยอาจารย์ที่ได้รับประกาศเกยีรติบัตร ได้แก่ 

 รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล  ผศ.ดร.นันทนา 

วงษ์ไทย  และ รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 

เวบ็ไซต์ 

https://drive.google.com/file/d/0B4UxI_VFys_bSTRBc3V5M 

2pMMUU/view 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_4.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูรของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 

 

- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 คร้ัง ตาม

ความสนใจและเพ่ือน ามาประยุกต์ในการควบคุมปริญญานิพนธ์ของหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

ได้พัฒนาตนเอง ดังน้ี 

 

ผลการด าเนินงานและการน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการไปพฒันาตนเองมาบูรณาการกบัรายวิชาใน 

หลกัสูตรฯ และการควบคุมปริญญานิพนธข์องหลกัสูตร  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

การบูรณาการความรูที้ไ่ดจ้ากการ

อบรมกบัรายวิชาและการควบคุม 

ปริญญานิพนธข์องหลกัสูตร 

1 รศ.ดร.สุกญัญา  

เรืองจรูญ 

1. 1) เข้าร่วมการบรรยายเร่ือง How to 

Publish Your Articles/Books with 

Cambridge University Press ณ 

หอสมุดกลาง มศว วันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ.2561  

2. 2) เข้าร่วมสัมมนา เร่ือง ศาสตร์

ภาษาไทยในฐานะผู้เรียนภาษา 

3. ต่างประเทศ มุมมองของผู้เรียนและ 

4. การพัฒนาการสอนในชั้นเรียน ณ  

5. ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 9 อาคารมหา

จักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561  

6. คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- การควบคุมปริญญานิพนธข์อง

หลักสูตร 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 751 

Advanced Research in Linguistics 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 834 

Methods of Language Teaching in 21
st
 

Century 

 

2 รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

1) เข้าร่วมการบรรยายเร่ือง How to 

 Publish Your Articles/Books  

with Cambridge University  

Press ณ หอสมุดกลาง มศว วันที่  

29 มกราคม 2561 

- การควบคุมปริญญานิพนธข์อง

หลักสูตร 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 713 

Advanced Semantics and Pragmatics 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 721 

Cognitive Linguistics 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

การบูรณาการความรูที้ไ่ดจ้ากการ

อบรมกบัรายวิชาและการควบคุม 

ปริญญานิพนธข์องหลกัสูตร 

2) เข้าฟังการบรรยายเร่ือง  

Instagram and Spornosexuality 

ในวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ.2560 ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) เข้าฟังการบรรยายเร่ือง  

Metaphor and corpus  

linguistics ในวันที่ 1 กนัยายน 

พ.ศ.2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4) เข้าฟังการบรรยายเร่ือง Bias  

and prosody of negative  

interrogatives และเร่ือง อ านาจ 

ของภาษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 

พ.ศ.2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5) เข้าฟังการบรรยายเร่ือง ความรู้ 

ทางภาษาศาสตร์กบัการทดสอบทาง 

สมรรถภาพทางภาษา ในวันที่ 15  

กนัยายน พ.ศ.2560 ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 751 

Advanced Research in Linguistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ผศ.ดร.นันทนา   

วงษ์ไทย 

1) เข้าร่วมการบรรยายเร่ือง How to 

Publish Your Articles/Books with 

Cambridge University Press ณ 

หอสมุดกลาง มศว วันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ.2561  

2) เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 

อ านาจของภาษา ความรักความเกลียด 

ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษา

บันดาลได้ ของโครงการชุดปาฐกถา

พิเศษ อกัษราภิวัฒน์ เพ่ือเฉลิมฉลอง

วาระ 100 ปี คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย 

ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. อมรา 

- การควบคุมปริญญานิพนธข์อง

หลักสูตร 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 721 

Cognitive Linguistics 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 751 

Advanced Research in Linguistics 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 752 

Seminar in Linguistics 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

การบูรณาการความรูที้ไ่ดจ้ากการ

อบรมกบัรายวิชาและการควบคุม 

ปริญญานิพนธข์องหลกัสูตร 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์ณ ห้อง 303-

304 ช้ัน 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร ใน

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 

3) เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การ

วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

ปริชาน โดย อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ตันศิริ 

ณ ห้อง 245 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 

4) เข้าร่วมสัมมนา เร่ืองศาสตร์

ภาษาไทยในฐานะผู้เรียน

ภาษาต่างประเทศ มุมมองของผู้เรียน

และการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน ณ 

ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 9 อาคารมหาจักรี

สิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 คณะ

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 รศ.วรรณกานต์  

ลิขิตรัตนพร 

1) เข้าร่วมการบรรยายเร่ือง How to 

Publish Your Articles/Books with 

Cambridge University Press ณ 

หอสมุดกลาง มศว วันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ.2561  

2) เข้าร่วมสัมมนา เร่ือง ศาสตร์

ภาษาไทยในฐานะผู้เรียน

ภาษาต่างประเทศ มุมมองของผู้เรียน

และการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน ณ 

ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 9 อาคารมหาจักรี

สิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561  

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- การควบคุมปริญญานิพนธข์อง

หลักสูตร 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 834 

Methods of Language Teaching in 

21st Century 

 

5 อ.ดร.อรรถสิทธิ์   

บุญสวัสด์ิ 

1) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย

สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาองักฤษ (NBT 

- การควบคุมปริญญานิพนธข์อง

หลักสูตร 

- บูรณาการกับรายวิชา LI 834 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

การบูรณาการความรูที้ไ่ดจ้ากการ

อบรมกบัรายวิชาและการควบคุม 

ปริญญานิพนธข์องหลกัสูตร 

World) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 

เซฟเฟอริน กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 

กนัยายน พ.ศ.2560 

2) เข้าร่วม VDO Conference 

(www.iatefl.org) เร่ือง “International 

English and its Implications for 

Teaching and Learning” จัดโดย 

International Association of Teachers 

of English as a Foreign Language ใน

วันที่ 3 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2561  

3) เข้าร่วมประชุม “ชาติพันธุส์ังสรรค์ 

ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน คร้ังที่ 3” ณ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 21 เมษายน 

พ.ศ.2561 

Methods of Language Teaching in 

21st Century 

 

 

การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหม่ 

มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่ จ านวน -คน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี   

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_4.1_5 ฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าคณะฯ 

เวบ็ไซต์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

Gxw2SgBIc1FpkLI9e1gLfznc4GvJ3ExTvDARHfAVXI/edit#gid=3267

37763 
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คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีที ่4.2) 

ประเด็นที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

รายการขอ้มูลพื้ นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 

เทยีบคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 4 คะแนน 

 

ประเด็นที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 

รายการขอ้มูลพื้ นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 

เทยีบคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 4 คะแนน 

ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน า้หนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 

8 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ 160 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน (13.33 

คะแนน) 
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ล าดบั 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ผลงานทีไ่ดร้บัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/ 

งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง

น ้ าหนกั 
รหสัเอกสาร 

1 รศ.ดร.สุกญัญา เรืองจรูญ พัชรี โชคเพ่ิมพูน, สุกญัญา เรืองจรูญ และติย

นุช รู้แสวง.  (2560).  การพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียบทพูดเข้าจังหวะการอ่านออกเสียง

สระเกรง็-คลายภาษาองักฤษส าเนียงอเมริกนั. 

วารสารวจนะ. ปีที่ 5 (2). กรกฎาคม-

ธนัวาคม. 1-20. 

0.6 PH.D.LI_60_4.2_1 

2 รศ.ดร.สุกญัญา เรืองจรูญ วิฑูรย์ ทุยาวัด และสุกญัญา เรืองจรูญ.  

(2560).  การพัฒนาหลักสูตรการอ่านออก

เสียงควบกล า้ภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 

1 ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา. วารสาร

มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 

14(3). กนัยายน-ธนัวาคม. 35-55.  

0.8 PH.D.LI_60_4.2_2 

3 รศ.ดร.สุกญัญา เรืองจรูญ Rusawang T, Ruangjaroon S. (2017). The 

Semantic and Syntactic Analysis of Focus 

Particles in Thai. Taiwan Journal of 

Linguistics 2017; 15.1: 1-28. 

1 PH.D.LI_60_4.2_3 

4 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล หงษ์หยก ฟ้ืนตน, ศิริพร ปัญญาเมธกุีล และ

ติยนุช รู้แสวง. (2560, กรกฎาคม-

ธนัวาคม). การอ าพรางข้อมูลในโฆษณาบัตร

เครดิตไทย.  วารสารวจนะ. 5(2): 1-14 

0.6 PH.D.LI_60_4.2_4 

5 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล กญัชลิกา ตรีกลางดอน และศิริพร ปัญญาเมธี

กุล. (2560, พฤศจิกายน).  กลวิธทีางภาษาที่

หนังสือพิมพ์ไทยใช้ในการน าเสนอกลุ่มชาติ

พันธุโ์รฮีนจา. วารสารวรรณวิทศัน.์ 17: 162-

187. 

0.8 PH.D.LI_60_4.2_5 

6 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล ศิริพร ปัญญาเมธีกุล และติยนุช รู้แสวง. 

(2560, มกราคม-มิถุนายน). การใช้ค าไทย

ไม่ตรงตามมาตรฐานในการสื่อสารออนไลน์.  

วารสารวจนะ. 5(1): 62-79. 

0.6 PH.D.LI_60_4.2_6 

7 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล Srithep, T., & Panyametheekul, S. 

(2017). The apology speech acts of Thai 

monks. Journal of Korean Association of 

Thai Studies, 24(1). 

1 PH.D.LI_60_4.2_7 
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ล าดบั 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ผลงานทีไ่ดร้บัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/ 

งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง

น ้ าหนกั 
รหสัเอกสาร 

8 ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย นูรอา สะมะแอ และนันทนา วงษ์ไทย. 

(2560).  “การศึกษาค าเรียกการท าอาหาร

หวานในภาษามลายูปาตานีเชิงอรรถศาสตร์

ชาติพันธุ”์. วารสารศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่. 9(2): 140-164.  

0.8 PH.D.LI_60_4.2_8 

9 ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. 

(2560). การแปรของค าเรียกญาติและระบบ

ค าเรียกญาติภาษาตระกูลไทในประเทศลาว. 

วารสาร MFU Connexion: Journal of 

Humanities and Social Sciences. 

0.8 PH.D.LI_60_4.2_9 

10 รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร Likitrattanaporn, Wannakarn. (2017). The 

Development of English Language 

Teaching Skills for Graduate Students 

through the Process of Learning by Doing.  

English Language Teaching. 10(7): 96-

103. 

1 PH.D.LI_60_4.2_10 

ผลรวมค่าถ่วงน า้หนัก 8  

คิดเป็นร้อยละ 160  

 

 

ประเด็นที ่4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอก ไดร้บัการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

1. จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2560 

หรือ ค.ศ.2013 -2017) ที่ได้รับการอ้างองิ เท่ากบั 5 

2. อตัราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร เท่ากบั 1 

2.1 บทความของ รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus มี

จ านวน 1 บทความได้รับการอ้างองิ 1 คร้ัง (PH.D.LI_60_4.2_12) 

2.2 บทความของ รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล ที่ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI มีจ านวน 

2 บทความได้รับการอ้างองิ 4 คร้ัง (PH.D.LI_60_4.2_13) 

2.3 บทความของ ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI มีจ านวน 1 

บทความได้รับการอ้างองิ 1 คร้ัง (PH.D.LI_60_4.2_14)  



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 132 

2.4 บทความของ รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus มี

จ านวน 1 บทความได้รับการอ้างองิ 1 คร้ัง (PH.D.LI_60_4.2_15)  

3. หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ได้คะแนนเท่ากบั 5 (20 คะแนน) 

 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_4.2_12 หน้าเวบ็ไซต์ในฐานข้อมูล Scopus ของ รศ.ดร.สกุญัญา  เรืองจรูญ 

PH.D.LI_60_4.2_13 หน้าเวบ็ไซต์ในฐานข้อมูล TCI ของ รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล 

PH.D.LI_60_4.2_14 หน้าเวบ็ไซต์ในฐานข้อมูล TCI ของ ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย 

PH.D.LI_60_4.2_15 หน้าเวบ็ไซต์ในฐานข้อมูล Scopus ของ รศ.วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร 

 

 

ผลทีเ่กิดกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีที ่4.3) 

ตวับ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2558 2559 2560 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร    ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 4.82 4.95 4.96 

*การรายงานแนวโนม้ผลการด าเนินงานตอ้งรายงาน  ≥ 3 ชดุขอ้มูล 

 

 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 - 2560 คือร้อยละ 100 ส่วนผล

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรฯ ได้ 4.82, 4.95 และ 4.96 ตามล าดับ ดังน้ัน ทั้งการ

คงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปีการศึกษา 2558, 2559  และ 2560 

 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูรของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
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หมวดที่ 4  

หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

(การบริหารหลกัสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีที ่5.1) 

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

 ระบบและกลไก 

        หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสตูร ดังน้ี 

 1. โครงสร้างหลักสตูรได้ออกแบบไว้อย่างสมดุลในรายวิชาทฤษฎีและประยุกต์ครอบคลุมทุกสาขาที่

เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ กลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยา กลุ่มภาษาศาสตร์

สงัคม และกลุ่มการสอนภาษา  

 2. หลักสตูรฯ จัดสอนรายวิชาตาม มคอ.2 ให้เหมาะสมตามชั้นปี 

 3. ก่อนเปิดภาคเรียน หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาแผนการสอนใน มคอ.3 ว่าแต่ละรายวิชามีหัวข้อ

ที่ครอบคลุมสาระเน้ือหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน เน้ือหามีการเรียงล าดับก่อนหลังที่

เหมาะสม และอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงเน้ือหาการสอนให้

ทนัสมัย สอดคล้องกบั Trend ในสาขานั้น  

 4. หลังปิดภาคเรียน หลักสูตรฯ ประชุมให้อาจารย์ผู้สอนรายงาน มคอ.5 โดยเฉพาะหมวดที่ 2  

การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกบัแผนการสอน ข้อ 4 ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาที่ต้องสอนในภาคเรียนถดัไป ให้ครอบคลุมหัวข้อที่ร่วมสมัยและมีความลุ่มลึก 

 5. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้ทุกรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย 2 คร้ัง/ภาคเรียน/รายวิชา 

ตามที่คณะก าหนด โดยพิจารณาผู้เช่ียวชาญ หัวข้อบรรยายร่วมกันและก าหนดให้รายวิชาที่ เชิญออก

ข้อสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้   

    6. หลักสูตรฯ น างบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจัดโครงการฯ พัฒนานิสิตให้ได้ผลลัพท์ตาม

การออกแบบหลักสตูร 

 

 การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรฯ เปิดสอนรายวิชาบังคับให้นิสติช้ันปีที่ 1 จ านวน 3 

รายวิชา และรายวิชาเลือกกลุ่มภาษาศาสตร์บริสทุธ์และกลุ่มภาษาศาสตร์ปริชาน ให้นิสติช้ันปีที่ 2 จ านวน 

2 รายวิชา และในภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรฯ เปิดสอนรายวิชาบังคับทั้งหมดให้นิสิตช้ันปีที่ 1 จ านวน 3 

รายวิชา และรายวิชาเลือกกลุ่มภาษาศาสตร์บริสทุธิ์และภาษาศาสตร์ปริชาน จ านวน 2 รายวิชาให้นิสติชั้นปี

ที่ 1 และปี 2 ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
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LI 711  Advanced Phonology 

LI 712  Advanced Syntax 

LI 713  Advanced Semantics and Pragmatics 

LI 714  Linguistic Analysis and Argumentation  

LI 751  Advanced Research in Linguistics   

LI 752  Seminar in Linguistics 

LI 815  Interface between Morphology and Syntax 

LI 816  Interface between Syntax and Semantics 

LI 823  Current Issues in Language Acquisition and Language Teaching 

 

 ภาคเรียนที่ 1 เชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่อไปนี้  (PH.D.LI_60_5.1_1)  

รายวิชา/วนัที ่ หวัขอ้ อาจารยพ์เิศษ/สถาบนั 

LI 713 Advanced Semantics 

and Pragmatics   

(30 ก.ย. 60) 

Compliments and Responses among 

Thai Learners of English: The 

Metalinguistic Study 

ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง/มศว  

LI 713 Advanced Semantics 

and Pragmatics   

(7 ต.ค. 60) 

Politeness and Impoliteness Theory ดร.ปนันดา เลอเลิศ

ยุติธรรม/ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

LI 752 Seminar in 

Linguistics 

(11 พ.ย. 60) 

Linguistic Landscape ดร.นรินธร สมบัตินันท ์

แบร์/ มศว 

 

  

 ภาคเรียนที่ 2 เชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่อไปนี้  (PH.D.LI_60_5.1_2) 

รายวิชา/วนัที ่ หวัขอ้ อาจารยพ์เิศษ/สถาบนั 

LI 712 Advanced Syntax  

(28 เมษายน และ 6 

พฤษภาคม 2561) 

1) โครงสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย  

(Serial Verb Construction in Thai) 

2) การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วากยสมัพันธด้์าน 

การแปล (The Application of Syntax: 

Machine and Translation) 

ผศ.ดร.ณัฐนาถ ฟาคุนเดซ๊/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
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LI 751 Advanced Research 

in Linguistics 

(17 มีนาคม และ 21 เมษายน 

2561) 

การใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือการ

วิเคราะห์สถติิในการวิจัยเบื้ องต้น 

ดร.ชาญ รัตนะพิสฐิ/มศว 

Current Trends in Language 

Teaching 

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง/ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

LI 752 Seminar in 

Linguistics 

(17 มีนาคม และ 28 เมษายน 

2561) 

Formal Semantics  

ดร.อปัสร ทวิลาภากุล/

สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Psycholinguistics 
ดร.จุฑามณี อ่อนสวุรรณ/ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 การประเมินกระบวนการ 

 เมื่อสิ้ นสุดปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการ จึงพบปัญหาที่ เกิดจากการ

ออกแบบหลักสูตรในข้อ 1 ในการบริหารจัดการจริงไม่สามารถเปิดรายวิชากลุ่มเลือกตามที่นิสิตมีความ

ประสงค์เลือกเน่ืองจากมีจ านวนน้อย จึงท าให้นิสติต้องย้ายกลุ่มหมวดวิชาเลือก 

 

 การปรบัปรุงการด าเนนิงาน 

 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ครบรอบปรับหลักสูตรฯ ตามระยะเวลา 5 ปี 

(PH.D.LI_60_5.1_3) หลักสตูรฯ จึงปรับลดหมวดวิชาเลือกจาก 4 กลุ่มรายวิชาเป็น 2 กลุ่มรายวิชา คือ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต์ซ่ึงได้รวมกลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยาและกลุ่มภาษาศาสตร์สงัคมเข้าด้วยกัน และ

กลุ่มการสอนภาษาซ่ึงยังคงไว้จากกลุ่มเดิม  

 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ คร้ังที่คร้ังที่ 9/2560 

วันที่ 23 สงิหาคม 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบ เร่ืองการเชิญอาจารย์พิเศษ

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 

PH.D.LI_60_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 

24 มกราคม 2561 วาระพิจารณา เร่ืองการเชิญอาจารย์พิเศษประจ าภาค

เรียนที่ 2/2560 
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PH.D.LI_60_5.1_3 มคอ.2 หลักสตูรปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์                 

(หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2562)  

 

 

- การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรฯ เปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจในกลุ่มรายวิชาเลือกถึง 4 กลุ่ม 

ได้แก่ 

1) กลุ่มภาษาศาสตร์บริสทุธิ์ 2) กลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3) กลุ่มภาษาศาสตร์สงัคม และ 4) 

กลุ่มการสอนภาษา  

2. หลักสูตรฯ มีก าหนดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา คือ ต้องไม่เกิน 5 ปี หลังจากที่หลักสูตรฯ 

ได้รับการอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบจาก สกอ.  

3. หลักสตูรฯ ด าเนินการให้นิสติที่เรียนรายวิชาครบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสตูรฯ 

4. หลักสตูรฯ ด าเนินการให้ผู้ใช้บัณฑติประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑติ  

 

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

เน่ืองจากหลักสูตรฯ น้ี เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการน าเสนอหลักสูตรฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรน้ียังไม่มีผู้ส  าเร็จการศึกษา จึงได้ใช้ผลจากการประเมินผู้ใช้

บัณฑิตของหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ซ่ึงมาจากโรงเรียนและสถาบันระดับอุดมศึกษา ซ่ึง

เสนอแนะว่าต้องการให้หลักสูตรฯ เน้นรายวิชาด้านการสอน หลักสูตรฯ จึงได้ปรับรายวิชากลุ่มการสอน

ภาษาโดยเพ่ิมรายวิชาดังต่อไปนี้   

1. LI 831 Curriculum Designing and Innovation for Language Teaching 

2. LI 833 Language Assessment และ 

3. LI 834 Methods of Language Teaching in 21
st
 Century 

นอกจากน้ี นิสิตช้ันปีที่ 2 รหัส 59 เรียนรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรฯ ก าหนด 

จ านวน 24 หน่วยกิต และได้ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยภาพรวมได้คะแนน 

4.53 คะแนน  

ด้านการเรียนรู้ลอดหลักสตูรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่ สุด คือ 5.00 คะแนน ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน 4.92 คะแนน 

(PH.D.LI_60_5.1_4) 
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การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าด าเนินการตามระบบและกลไกเพียง 3 ข้อ ส่วนในข้อ 4 ยัง

ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา หลังจากการประเมินกระบวนการแล้วไม่พบปัญหา

ในข้อใด 

 

การปรบัปรุงกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ จะยังคงใช้กระบวนการน้ีเน่ืองจากผลลัพธ์ที่ได้จากด าเนินการมี

ประสทิธผิลดี 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_5.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสตูรฯ  

 

การก าหนดผูส้อน (ตวับ่งช้ีที ่5.2) 

- การก าหนดผูส้อน 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนเป็นลักษณะการสอนร่วมของอาจารย์ที่มีความ

เช่ียวชาญในแขนงที่แตกต่างกัน และก าหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงสาขาที่ส  าเร็จการศึกษา 

ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน รวมทั้งค านึงถงึภาระงานของอาจารย์  

2. ประธานหลักสูตรฯ ประชุมการจัดตารางสอนก่อนเปิดภาคเรียนและพิจารณาความต้องการ

ของนิสติในการเลือกกลุ่มรายวิชาเลือก 

3. หลักสตูรฯ พิจารณาถงึความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นปี นิสติไม่ควรเรียนซ า้กบั

อาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกนิ 3 รายวิชา เพ่ือป้องกนัการซ า้ซ้อนของเน้ือหาที่เรียน 

4. หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษของทุกรายวิชา  

 5. เมื่อเสรจ็สิ้นภาคเรียนนิสติประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านรายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ (ปค

003/01) และรายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ปค004/01)  

 6. ประธานหลักสตูรฯ น าผลการประเมินผู้สอนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือ

พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสติเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนต่อไป 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 138 

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ วางแผนให้นิสิตช้ันปีที่ 1 และ 2 ได้เรียนกับอาจารย์ประจ า

หลักสตูรฯ ครบทุกคนรวมถงึอาจารย์ชาวต่างประเทศจ านวน 1 คน ซ่ึงเช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์บริสุทธิ์

และภาษาศาสตร์จิตวิทยา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนรายวิชาต่างๆ จ านวน 10 

รายวิชา หลักสตูรฯ ได้เชิญอาจารย์พิเศษจ านวน 7 คน จากหลากหลายสถาบัน ได้แก่  

 LI711 Advanced Phonology 

 LI712  Advanced Syntax 

 LI713 Advanced Semantics and Pragmatics 

 LI714  Linguistic Analysis and Argumentation  

 LI751  Advanced Research in Linguistics   

  LI752 Seminar in Linguistics 

 LI815 Interface between Morphology and Syntax 

 LI816 Interface between Syntax and Semantics 

 LI823 Current Issues in Language Acquisition and Language Teaching 

 

การประเมินกระบวนการ 

หลักสตูรฯ ได้ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และพบว่าในปีการศึกษา 2560 นิสติได้เรียน

กับอาจารย์ผู้สอนหลากหลายประกอบด้วยอาจารย์ชาวไทยจ านวน 5 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ

จ านวน 1 คน และในหลายรายวิชาที่มีอาจารย์สอนร่วมกนั 2 คน และอาจารย์พิเศษ 7 คน นอกจากน้ีจาก

ผลการประเมินรายวิชาของหลักสูตรฯ พบว่านิสิตมีระดับความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ 

(PH.D.LI_60_5.2_1) และอาจารย์พิเศษในระดับดีมาก (PH.D.LI_60_5.2_2) แสดงให้เห็นว่าการ

ก าหนดผู้สอนมีความเหมาะสม   

 

การปรบัปรุงกระบวนการ 

  ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ จะยังคงใช้กระบวนการน้ีเน่ืองจากผลลัพธท์ี่ได้จากด าเนินการ

มีประสทิธผิลดี 
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รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_5.2_1 สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560          

(ปค003/01) 

PH.D.LI_60_5.2_2 สรุปผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน

การสอน 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรฯ ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดย

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ จัดท า มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนในทุกรายวิชา  

2. หลักสตูรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอยีดของรายวิชา (มคอ. 3) ที่เปิดสอนในแต่ละภาค

เรียนในประเดน็ดังต่อไปนี้   

 - กจิกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธกีารวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกบักลยุทธก์าร

สอนและเน้ือหาในรายวิชา 

 - ความสอดคล้องตามความรับผิดชอบหลักของแต่ละรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ. 2 

 - การวัดและประเมินผลมุ่งเน้นให้นิสติ ป.เอก ได้ฝึกฝนกระบวนการท าวิจัยในทุกรายวิชา   

 3. ประธานหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและอธิบาย มคอ.3 ให้นิสิตรับทราบเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผลและคุณธรรมจริยธรรมเน้นเร่ืองการไม่คัดลอกผลงานของ

ผู้อืน่มาเป็นของตนเอง ในสปัดาห์แรกของภาคเรียน   

 

การน าระบบและกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ จัดท า มคอ.3 จ านวน 10 รายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน 

(PH.D.LI_60_5.2_3) และพิจารณาแผนการสอน หัวข้อและกจิกรรมที่จะใช้การเรียนการสอน วิธกีาร

ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ของนิสติของแต่ละรายวิชาให้มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

ค าอธบิายรายวิชา และความรับผดิหลักของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ  
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การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ได้ประเมินกระบวนการการก ากบัติดตามการจัดท า มคอ.3 และ

พบว่าอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาปฏบิัติตามระบบและกลไกที่หลักสตูรฯ ได้ก าหนดไว้ทุกข้อ 

 

การปรบัปรุงกระบวนการ 

เน่ืองจากหลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกที่วางไว้อย่างเคร่งครัด จึงไม่มีข้อที่ต้อง

ปรับปรุงในกระบวนการน้ี 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.2_3 มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 

 

 

- การควบคุมหัวขอ้ปริญญานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดับบณัฑิตศึกษาให้สอดคลอ้งกบั

สาขาวิชาและความกา้วหนา้ของศาสตร ์

 หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ ์ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตน าเสนอร่างหัวข้อวิจัยในรายวิชา LI 751 Advanced Research in 

Linguistics และ LI 752 Seminar in Linguistics ซ่ึงเป็นรายวิชาบังคับ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน

ตรวจสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้เป็นประเดน็วิจัยที่ร่วมสมัยและ/หรือสามารถแก้ปัญหาของสังคมและ

ประเทศได้ รวมถงึสร้างองค์ความรู้ ใหม่ได้ 

2. เมื่ออาจารย์ผู้สอนทราบทศิทางหัวข้อวิจัยของนิสิตแต่ละคน จะน าเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือ

แจ้งให้อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญที่สัมพันธ์กับหัวข้อน้ันๆ ให้ค าแนะน าแก่นิสิต เป็นการเตรียมความ

พร้อมของนิสิตก่อนน าเสนอหัวข้อในโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ ใน

ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา 

 

 การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 ในภาคเรียนที่ 2 มีนิสิตจ านวน 2 ช้ันปีที่ได้น าเสนอร่างหัวข้อวิจัยในรายวิชา  

LI 751 และ LI 752 และได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ เมื่อ

วันที่ 6, 13, 20 และ 27 พฤษภาคม 2561  (PH.D.LI_60_5.2_4) 

 นิสติช้ันปีที่ 3 รหัส 58 ได้เสนอร่างหัวข้อวิจัย ดังน้ี  
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1. นางสาวภัทราภรณ์ ค าลือสาย ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ืองการสอนอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์

ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทย ตามนวการสอนแบบ Active Learning  

2. นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์ ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ืองอุปลักษณ์ “ไฟ” ในภาษาไทย: การศึกษา

ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน 

 นิสติช้ันปีที่ 2 รหัส 59 ได้น าเสนอร่างหัวข้อวิจัย ดังน้ี 

1. นางสาวธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ือง การศึกษาประโยคที่มีค าแสดง

ค าถาม “ใคร” “อะไร” “เมื่อไร” “ที่ไหน” “ท าไม” และ “อย่างไร” ทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ 

2. นางสาวประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ือง Thai Ambisyllable Compound 

Words in OT Analysis     

 นิสติช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ได้น าเสนอร่างหัวข้อวิจัย ดังน้ี 

 1. พระมหาวีระ บุญนาดี ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ืองมโนทัศน์ของค าว่า มน /mana/ และ หทย 

/hadaya/ ในภาษาบาลี: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน  

 2. นางสาวปาริชาติ ฉิมคล้าย ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ืองอุปลักษณ์เชิงวิพากษ์ที่ปรากฏในข่าว

เศรษฐกจิในหนังสอืพิมพ์ภาษาองักฤษและภาษาไทย  

 3. นางสาววรลักษณ์ วีระยุทธ ได้หัวข้อปริญญานิพนธเ์ร่ืองการศึกษาค าประสมที่ประกอบด้วยค าที่มี

ความหมายแสดงประสาทสมัผสัในภาษาไทย  

 4. นางสาววรรณธิภา อุนารัตน์ ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ืองการเชื่อมโยงความในภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ: การเล่าเร่ืองวรรณกรรมท้องถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

 5. นายสิริศิระ โชคทวีกิจ ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์เร่ืองอุดมการณ์ที่แฝงในกวีนิพนธ์ซีไรต์ประเทศ

ไทย: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และภาษาศาสตร์เชิงวรรณกรรม 

 6. นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย ได้หัวข้อปริญญานิพนธเ์ร่ืองการสร้างรายการค าศัพทภ์าษาอังกฤษ

เพ่ือธุรกจิบริการด้วยคลังข้อมูลภาษาโดยใช้สตูรตัวกรอง “UFRELKEL” ส าหรับการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

ทั้งน้ีหัวข้อวิจัยของนิสติช้ันปีที่ 2 และ 3 ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในโครงการเร่งรัดและ

ติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์เ น่ืองจากนิสิตได้สอบผ่านการสอบประมวลความ รู้  

(Qualifying Exam) แล้ว  
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  การประเมินกระบวนการ 

 หลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการทั้ ง 2 ข้อและพบว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการยังไม่เพียงพอที่จะท าให้นิสติส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสตูรฯ ก าหนดได้  

 

การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ จะปรับกระบวนการในประเดน็น้ีดังต่อไปนี้ 

 1. หลักสูตรฯ ก าหนดให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาเพ่ือวิพากษ์หัวข้อวิจัยในโครงการเร่งรัด

และติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์  

 2. หลักสตูรฯ จะจัดโครงการฯ จาก 1 ภาคเรียนเป็น 2 ภาคเรียน ในช่วงเดือนธนัวาคมและเดือน

พฤษภาคมของทุกปีการศึกษา 

 3. หลักสูตรฯ จะจัด Follow-up Colloquium เพ่ือให้นิสิตตอบค าถามและปรับแก้งานวิจัยตามที่

ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้ให้ข้อเสนอแนะไว้   

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.2_4 โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ ์

 

 

- การแต่งตั้งอาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษาทีม่ีความ

เชีย่วชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปริญญานิพนธ ์

 หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธโ์ดยปฏบิัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ แจ้งเร่ืองโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ ์เกณฑ์การ

ประเมินการสอบอนุมัติหัวข้อวิจัย (PH.D.LI_60_5.2_5) ให้นิสิตรับทราบในวันปฐมนิเทศซ่ึงบูรณาการ

กบัรายวิชา LI 751 Advanced Research in Linguistics และ LI 752 Seminar in Linguistics  

2. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติทุกคนน าเสนอหัวข้อวิจัยในโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้า 

การท าปริญญานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกคนเข้าร่วมตัดสินผล โดยใช้เกณฑ์

ดังกล่าว 

3. ในกรณีที่นิสิตอนุมัติสอบผ่านหัวข้อวิจัยแล้ว หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมของนิสติ ป.เอก ทุกคน ค านึงถึงเร่ือง

ดังต่อไปนี้   
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1) อาจารย์ที่ปรึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

2) อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาระบบบัณฑติศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์

บัณฑติศึกษามืออาชีพ (PH.D.LI_60_5.2_6) ตามที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

3) หัวข้องานวิจัยของนิสติสอดคล้องกบัความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4) หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิต ป.เอก ทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมจาก

อาจารย์ประจ านอกหลักสตูรฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

5) นิสติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธโ์ดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บว.410 แบบขอ

อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์(PH.D.LI_60_5.2_6) 

6) หากนิสติไม่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิจัย นิสติต้องน าเสนอหัวข้อวิจัยในโครงการเร่งรัดและ

ติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธค์ร้ังถดัไป 

 

 การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 เน่ืองจากนิสติช้ันปีที่ 2 และ 3 ได้สอบประมวลความรู้ ผ่านเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และได้รับ

การอนุมัติหัวข้อวิจัยเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 จึงยังไม่ได้แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

 

 การประเมินกระบวนการ 

 หลักสตูรฯ ได้ปฏบิัติตามกระบวนการการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกขั้นตอน และไม่พบปัญหา

จากกระบวนการดังกล่าว  

 

 การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จะยังคงใช้กระบวนการน้ีเน่ืองจากผลลัพธ์ที่ได้จากด าเนินการมี

ประสทิธผิลดี 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.2_5 แบบประเมินการน าเสนอเค้าโครงงานวิจัย โครงการเร่งรัดและติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ ์

PH.D.LI_60_5.2_6 โปสเตอร์ประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนาระบบบณัฑติศึกษาสู่การเป็น

คณาจารย์บัณฑติศึกษามืออาชีพ ประจ าปีการศกึษา 2560 

PH.D.LI_60_5.2_7 แบบฟอร์ม บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปริญญานิพนธ ์
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- การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระ และการตีพมิพผ์ลงาน

ในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธ ์และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 

1. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติทุกคนและทุกชั้นปีน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในโครงการเร่งรัด

และติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

2. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน

ปริญญานิพนธใ์นวารสารระดับชาติ จ านวน 1 บทความ (ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI)  และวารสารระดับ

นานาชาติ จ านวน 1 บทความ (โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล

การจัดอนัดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus)  หรือ รายงานสบื

เน่ืองจากการประชุม (Proceedings) จ านวน 1 บทความ  

3. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นิสิตที่สอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์เสนอขอรับทุนสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก วงเงินงบประมาณไม่เกิน

ทุนละ  150,000 บาท (PH.D.LI_60_5.2_8) และทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร รวมทั้งเงินอุดหนุน

การเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสติบัณฑติศึกษาจากบัณฑติวิทยาลัย 

 

การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 นิสิตช้ันปีที่  3 รหัส 58 และนิสิตปีที่ 2 รหัส 59 ได้เรียนรายวิชาครบและสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Exam) ผ่านแล้วและเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์

ทุกปีการศึกษา และหัวข้อวิจัยได้รับการอนุมัติแล้ว อย่างไรกต็าม นิสติอยู่ระหว่างการท าเค้าโครงปริญญา

นิพนธเ์พ่ือเตรียมสอบฯ ในปีการศึกษา 2561  

 ส าหรับนิสิต นิสิตช้ันปีที่ 1 รหัส 60 นิสิตยังเรียนรายวิชาไม่ครบ แต่ได้น าเสนอหัวข้อวิจัยใน

โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ เปิด

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกในกลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ปริชาน  

การประเมินกระบวนการ 

 หลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการการช่วยเหลือนิสิตในการท าปริญญานิพนธ์ ในปีการศึกษา 

2560 พบว่าผลลัพธก์ารด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ  
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 การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ จะยังคงใช้กระบวนการน้ีเน่ืองจากผลลัพธ์ที่ได้จากด าเนินการมี

ประสทิธผิลดี หลักสตูรได้วางแผนให้มีนิสิต ป.เอก รับทุนสนับสนุนเพ่ือท าวิจัยในต่างประเทศประมาณ 1 

เดือนกบัอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญที่มีความสมัพันธก์บัหัวข้อวิจัยของนิสติ  

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.2_8 หน้าเวบ็ไซต์ประกาศบัณฑติวิทยาลัย http://grad.swu.ac.th หัวข้อทุน

บัณฑติวิทยาลัย 

 

 

การประเมินผูเ้รียน (ตวับ่งช้ีที ่5.3) 

- การประเมนิผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี  

1. หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนชี้ แจงนิสิตเร่ือง วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมิน และ

สดัส่วนคะแนน ในสปัดาห์แรกของภาคเรียน 

2. หลักสูตรฯ ตรวจสอบค่าน า้หนักของคะแนนให้มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลัก

ของรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 

3. หลักสตูรฯ ตรวจสอบ มคอ.3 เพ่ือให้ให้การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกบัธรรมชาติของแต่

ละวิชามีเคร่ืองมือประเมินที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง 

 

 การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560  หลักสตูรฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือพิจารณามคอ.

3 ทุกรายวิชาของภาคเรียนที่  1/2560  และภาคเรียนที่  2/2560 เพ่ือตรวจสอบว่าทุกวิชามีการ

ประเมินผลด้วยวิธีการตามที่ระบุไว้ในมคอ. 2 หรือไม่ อาจารย์ผู้สอนน าเสนอเกณฑ์การประเมินรายวิชา 

(PH.D.LI_60_5.3_1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณามคอ.3 ของทุกรายวิชา พบว่าทุก

รายวิชามีวิธสีอน การวัดผล เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมคอ. 2 และกับการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ทักษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรม Data Elicitation, Data Collection, 

Plagiarism 

Paper Rubrics 

ความรู้ Assignments, การสอบกลางภาค, 

การสอบปลายภาค , ข้อสอบวัด

ความรู้ จากการบรรยายอาจารย์

พิเศษ, แบบฝึกโจทย์ชุดข้อมูลภาษา  

Annotated Bibliography, 

Literature Review 

Summary, Final Paper 

Annotated Bibliography 

Rubrics  

Literature Review Rubrics 

 

 

ทกัษะทางปัญญา Summary + Critique 

Workshop, Questioning and 

Discussion 

Critique Rubrics 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

Pair Work 

Group Work 

Peer Critique 

Observation Rubrics 

Participaion Rubrics 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Presentation 

PowerPoint 

Handout, Poster Presentation 

Presentation Rubrics 

Handout Rubrics 

 

 

ทั้งน้ีได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนิสติเร่ืองวิธีการวัดผล เกณฑก์ารประเมิน และสดัส่วนคะแนน ใน

สปัดาห์แรกของภาคเรียน  

 

 การประเมินกระบวนการ 

หลักสตูรฯ ได้ประเมินกระบวนการและพบว่าหลักสตูรมีวิธกีารสอน วิธกีารวัดผล และเกณฑก์าร

ประเมินผลที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกบั มคอ.3 ของทุกรายวิชา  

 

การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จะยังคงใช้กระบวนการน้ีเน่ืองจากผลลัพธ์ที่ได้จากด าเนินการมี

ประสทิธผิลดี 
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รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.3_1 เกณฑก์ารประเมิน (Paper Evaluation, Presentation Evalation) 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนิสติ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสติใน

หลักสตูร โดยปฏบิัติตามระบบและกลไกของฝ่ายวิชาการของคณะฯ ดังน้ี  

 1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชากรอกแบบรายงานการทวนผลสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาที่

เปิดสอน โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้จัดท าขึ้น  

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ประชุมพิจารณา รายงานการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชา 

 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบผลการเรียนของแต่ละ

รายวิชา ผลการเรียนรู้ และการกระจายเกรดของระดับคะแนนทุกรายวิชา และหากพบว่ามีการกระจายที่

ผิดปกติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาขอให้ผู้สอนช้ีแจง และอาจเสนอให้

ปรับเปล่ียนตามมติที่ประชุม 

 4. ประธานหลักสตูรฯ สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกรายวิชา น าเสนอ

รายงานในที่ประชุมหลักสตูรฯและน าส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธเ์พ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป 

 5.  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว ประธานหลักสูตรฯ แจ้งอาจารย์ผู้สอนกดส่ง

เกรดผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) และลงนาม 

 6.  หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษาลงนามและเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

 การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 หลักสูตรฯ มีระบบการทวนสอบ โดยอาจารย์ในแต่ละรายวิชาต้องน าผลการประเมินคะแนน/

เกรดมาพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ โดยในภาคเรียนที่ 1/2560 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ พิจารณารายงานสรุปการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาของภาคเรียนที่  1 

(PH.D.LI_60_5.3_2) ส่วนภาคเรียนที่ 2 น้ันยังไม่มีการทวนสอบเน่ืองจากการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาตรวจก่อนวันก าหนดการทวนสอบ หลักสูตรฯ มีผลการประเมินของรายวิชาที่เปิดสอนตาม

ตารางนี้ 
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ช่ือรายวิชา 

การกระจายระดบัคะแนน จ านวนนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียน 

จ านวนนิสิต 

ทีส่อบผ่าน A B+ B C+ C E 

ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก  ใน นอก ใน นอก 

LI711 Advanced Phonology 1 - 1 - - 1 3 - - - - 5 1 5 1 

LI713 Advanced Semantics and 

Pragmatics 
- 1 - 1 2 - 2 - - - - 4 2 4 2 

LI752 Seminar in Linguistics - - - - 2 - 2 - - - - 4 - 4 - 

LI815 Interface between Morphology and 

Syntax 
- - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - 

LI816 Interface between Syntax and 

Semantics 
1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - 

LI823 Current Issues in Language 

Acquisition and Language Teaching 
- 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 

  

 

 จากการวิเคราะห์เกรดพบว่ามี 3 รายวิชาที่นิสิตได้เกรด C+ ซ่ึงเป็นค่าคะแนนที่ต ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ LI 711 Advanced Phonology มีนิสิต 3 คนได้คะแนน 

C+ และรายวิชา LI 713 Advanced Semantics and Pragmatics มีนิสิต 2 คนได้คะแนน C+ อาจารย์

ผู้สอนช้ีแจง สาเหตุคือนิสิตไม่สามารถน าทฤษฎีที่เรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลภาษาได้ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ มีมติแนวทางปรับปรุงให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท าแบบฝึกหัดเสริมเพ่ือให้นิสติได้ฝึกท า

แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมและฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์เพ่ิมมากขึ้ น  และรายวิชา LI 752 Seminar in 

Linguistics มีนิสติ 2 คนได้คะแนน C+ อาจารย์ผู้สอนชี้แจงสาเหตุคือนิสติไม่สามารถสรุปและวิพากษ์งาน

ที่ได้รับมอบหมายได้ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีมติแนวทางปรับปรุงโดยให้อาจารย์ผู้สอนแสดง

การสรุปและการวิพากษ์งานวิจัยให้นิสติได้เหน็เป็นตัวอย่าง 

 ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรฯ ยังอยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบ จึงยังไม่มีผลการประเมิน

ของแต่ละรายวิชา 

 

 การประเมินกระบวนการ 

 จากการประเมินกระบวนการพบว่าผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเน่ืองจากยังมีนิสิตจ านวนหน่ึงได้

เกรดต ่ากว่า B 

แต่กระบวนการน้ีมีข้อดีเน่ืองจากเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ สามารถสอบถามในกรณีที่พบว่า

รายวิชาใดมีการให้เกรดระดับต่างๆ และกระบวนการน้ียังเอื้อให้เกิดการเตือนล่วงหน้าเพ่ือไม่ให้นิสติได้

เกรดต ่ากว่า B 

 

 การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ได้ปรับกระบวนการก ากบัติดตามผลการเรียนรู้

ต้ังแต่การสอบกลางภาค ในกรณีที่นิสติมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนต ่ากว่า B หลักสตูรฯ มีมติร่วมกนัให้
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นิสติท างานเพ่ิมและดูแลนิสติอย่างใกล้ชิดโดยให้เรียนเพ่ิมเติมแบบตัวต่อตัวกบัผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ ซ่ึง

ในภาคเรียนน้ีจะไม่มีนิสติได้เกรดต ่ากว่า B ในทุกรายวิชาและหลักสตูรฯ จะใช้กระบวนการเดิมในปี

การศึกษา 2561 ต่อไป  

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 12/2560 

วันที่ 26 ธนัวาคม 2560 วาระพิจารณา เร่ืองการทวนสอบผลการ

เรียนทุกวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2560 

 

- การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.

7) 

ระบบและกลไก 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบก ากบัการจัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาตามที่ก าหนด

ไว้ในแผนการเรียนของปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภายในหน่ึงเดือนหลังสอบ

ปลายภาค 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าและส่ง มคอ. 5 ออนไลน์  

3. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณา มคอ.5 พร้อมทั้งน าคะแนนที่ได้จากการประเมิน รายงานสรุปผล

การประเมินอาจารย์ (ปค003/01) และ รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ปค004/01) น ามาแก้ไข

และปรับปรุงในข้อที่อาจารย์ผู้สอนได้คะแนนอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง 

4. หลักสตูรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7)  

5. ประธานหลักสูตรฯ น าผลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข

และพัฒนาในปีการศึกษาถดัไป  

  

การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรฯ ประชุมและได้พิจารณา มคอ. 5 เป็น

จ านวน 6 รายวิชา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และการรายงานผลตามสภาพจริงโดยเฉพาะหมวด

ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการ

ด าเนินการ และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง และพบปัญหาที่นิสิตประเมินอาจารย์และรายวิชาผ่าน ปค
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003/01 และ ปค004/01 ในบางประเดน็ที่ได้คะแนนระดับปานกลางที่ประชุมร่วมกันเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงในหมวดที่  6 ในการสอนคร้ังต่อไป(PH.D.LI_60_5.3_3) 

หลักสูตรฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของหลักสตูรตลอดปีการศึกษา 2560  

 

การประเมินกระบวนการ  

 ผลการประเมินกระบวนการจัดท ามคอ. 5 และมคอ. 7 หลักสูตรฯ พบว่าขั้นตอนของการจัดท า

มคอ. 5 และมคอ. 7 มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถน าผลการประเมินไปร่วมกันพิจารณาเพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จะยังคงใช้กระบวนการน้ีเน่ืองจากผลลัพธ์ที่ได้จากด าเนินการมี

ประสทิธผิลดี 

 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.3_3 มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน1/2560 

 

 

- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

 หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกการประเมินปริญญานิพนธท์ุกระยะ ดังน้ี 

หลักสตูรฯ มีขั้นตอนเร่ิมจากการบูรณาการการท าปริญญานิพนธก์บัรายวิชา LI 751 และ LI 752 

และน าร่างเค้าโครงฯ น าเสนอในโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ ์  หลังจาก

น้ันมีการแต่งต้ังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์จนถงึการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยใช้เกณฑข์อง

บัณฑติวิทยาลัย   

1. ในวันปฐมนิเทศของทุกปีการศึกษา หลักสตูรฯ แจ้งให้นิสติทราบและปฏบิัติตามคู่มือการให้

ค าปรึกษาการท าดุษฎีนิพนธ ์/ปริญญานิพนธ์ 

2. นิสิตน าเสนอหัวข้อวิจัยและร่างเค้าโครงวิจัยในโครงการฯ ที่ประชุมมีมติตัดสินผลหัวข้อวิจัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ 3 บท  

3. หลังสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธป์ระชุมตัดสนิผลร่วมกนั 

โดยใช้เกณฑ์การประเมิน แบบฟอร์ม บว.412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/ 
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สารนิพนธ ์ของบัณฑติวิทยาลัย (PH.D.LI_60_5.3_4) นิสติจะสอบผ่านที่ 60 คะแนน ประธานหลักสูตร

ฯ รายงานผลคะแนนการสอบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

4. ก่อนสอบปากเปล่า หลักสูตรฯประชุมหารือกับอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ในการเสนอ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม สาขาที่เช่ียวชาญ และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 5 ปี และกรรมการที่สอบเค้าโครงอกีจ านวน 1 คน  

5. เมื่อนิสิตสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ประชุม

ตัดสินผลร่วมกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน แบบฟอร์ม บว.432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

(PH.D.LI_60_5.3_5) นิสิตจะสอบผ่านที่ 60 คะแนน ประธานหลักสูตรฯ รายงานผลคะแนนการสอบ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

6. หลักสตูรฯ จัดท าฐานข้อมูลรายงานผลคะแนนการสอบทั้งการสอบเค้าโครง และการสอบปาก

เปล่า น าเข้าที่ประชุม 

7. ทุกปีการศึกษา บัณฑติวิทยาลัยขอให้หลักสตูรประเมินคัดเลือกปริญญานิพนธร์ะดับดี-ดีเด่น

เพ่ือรับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง หลักสูตรฯ ด าเนินการคัดเลือกและกล่ันกรองปริญญา

นิพนธ์จากผลคะแนนการสอบเค้าโครงและปากเปล่าของนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดเพ่ือเสนอรายช่ือไปที่

บัณฑติวิทยาลัยต่อไป (PH.D.LI_60_5.3_6) 

  

 การน าระบบกลไกสู่การด าเนินงาน 

 ในวันเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ได้จัดการปฐมนิเทศ แจกและอธบิายคู่มือการ

ให้ค าปรึกษาการท าดุษฎีนิพนธ ์/ปริญญานิพนธ ์และแบบประเมินการน าเสนอเค้าโครงงานวิจัย โครงการ

เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นิสิตทุกคนต้ังแต่รหัส 58 - 60  ได้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 

6, 13, 20 และ 27 พฤษภาคม 2561 และนิสิตรหัส 58 - 60 ได้สอบการวัดคุณสมบัติ (QE Exam) 

ผ่านแล้ว หลังจากที่นิสิตเข้าร่วมโครงการฯ นิสิตจ านวน 8 คน จะมาแสดงความก้าวหน้าโดยตอบค าถาม

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปรับแก้และเพ่ิมในส่วนที่คณะกรรมการได้

ให้ข้อเสนอแนะในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซ่ึงถือเป็น Follow-up Colloquium ส่วนนิสิตอีก 2 คน ที่

ประชุมมีมติให้สอบเค้าโครงในวันที่ 2 และ 16 กรกฎาคม 2561  

 

 นิสติดังกล่าวได้ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและได้น าส่งบัณฑติวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

 เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงฯ เสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบฯ จะร่วมกันพิจารณาผลการสอบว่าผ่าน ผ่าน

แบบมีเงื่อนไข  หรือไม่ผ่าน และให้คะแนนการสอบ โดยใช้เกณฑ์การประเมินของบัณฑิตวิทยาลัยตาม

แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่มีเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60 ตามหัวข้อ

ประเมิน ดังน้ี (บว.412)  
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 1. ความรู้ พ้ืนฐานและที่มาของปัญหามีความชัดเจนและครอบคลุม (20 คะแนน) 

 2. ระเบียบวิธวีิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและความเหมาะสม (20 คะแนน) 

 3. การอภิปรายผลมีความเหมาะสม (20 คะแนน) 

 4. สร้างองค์ความรู้ ใหม่หรือนวัตกรรม (20 คะแนน) 

 5. การน าเสนอ (20 คะแนน) 

  

 นอกจากน้ี มีนิสติจ านวน 1 คน สามารถจะน าผลงานวิจัยจากการสอบ 3  บท  ไปน าเสนอผลงานใน

ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (PH.D.LI_60_5.3_7) 

 

การประเมินกระบวนการ  

 จากการประเมินกระบวนการหลักสูตรฯ พบว่าการด าเนินการยังไม่ครบวงจร โดยยังขาดการ

ติดตามความก้าวหน้าการสอบปากเปล่าส าหรับนิสติที่สอบเค้าโครงผ่านแล้ว   

  

การปรบัปรุงกระบวนการ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จะเพ่ิมระบบและกลไกในข้อ 2 คือ เพ่ิมให้มีการติดตาม

ความก้าวหน้าการสอบปากเปล่า และแก้เป็น “2. นิสิตน าเสนอหัวข้อวิจัยและร่างเค้าโครงวิจัยใน

โครงการฯ ที่ประชุมมีมติตัดสินผลหัวข้อวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดวันสอบ 3 บท ก าหนดวนัสอบ 5 

บท” 

 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

PH.D.LI_60_5.3_4 แบบฟอร์ม บว.412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญา

นิพนธ/์ 

สารนิพนธ ์ของบัณฑติวิทยาลัย  

PH.D.LI_60_5.3_5 แบบฟอร์ม บว.432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ ์ในสาขาด้านสงัคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ ของบัณฑติวิทยาลัย 

PH.D.LI_60_5.3_6 บันทกึข้อความ เร่ือง ขอให้คัดเลือกปริญญานิพนธใ์นหลักสตูร เข้า

ประกวดปริญญานิพนธดี์เด่น เพ่ือรับรางวัลศาสตราจารย์กานดา ณ 

ถลาง ประจ าปีการศึกษา 2560 

PH.D.LI_60_5.3_7 handout ของนิสติประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย 
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ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีที ่5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสตูร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่

หลักสตูรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์

ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

ประชุม เพ่ือวางแผน และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 

PH.D.LI_60_5.4_1 รายงาน          

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ 

2 มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 

มีการจัดท ารายละเอยีดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา 

PH.D.LI_60_5.4_2 มคอ.2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) 

3 มีรายละเอยีดของรายวิชา และ

รายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 

มีการจัดท ารายละเอยีดของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.3  ก่อน

การเปิดสอนในภาคเรียน

ที่1/2560 และ 2/2560  ครบ 

ทุกรายวิชา โดยในภาคเรียนที่ 

1/2560 จ านวน 6 วิชา และ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน  

4 วิชา  

PH.D.LI_60_5.4_3 มคอ.3           

ทุกรายวิชาของภาคเรียนที่ 

1/2560 และ 2/2560 

 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 

มีการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ครบทุกรายวิชา โดยใน 

ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 6 

วิชา และภาคเรียนที่ 2/2560 

จ านวน 4 วิชา (การตรวจประกนั

PH.D.LI_60_5.4_4 มคอ.5            

ทุกรายวิชาของภาคเรียน 

1/2560  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

คุณภาพตรงกบัช่วงสอบปลาย

ภาคจึงยังไม่สามารถจัดท า มคอ.

5ได้) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 

มีการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

ปีการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report :  

SAR) และรายงานผลการ 

ด าเนินงานของหลักสูตร  

(มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา  

2560 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560  

การทวนสอบการเรียน 

ทุกรายวิชา (10 รายวิชา)  

ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 6

วิชา 

ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 4 

วิชา (การตรวจประกนัคุณภาพ

ตรงกบัช่วงสอบปลายภาคจึงยัง

ไม่สามารถตัดเกรดได้) 

PH.D.LI_60_5.4_5 รายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ คร้ังที่ 12/2560 

วันที่ 26 ธนัวาคม 2560 วาระ

พิจารณา เร่ืองการทวนสอบผล

การเรียนทุกวิชาที่เปิดสอนใน

ภาคเรียนที่ 1/2560 

 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธก์ารสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว มีดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพ่ือการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  

2. โครงการเร่งรัดและติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญา

นิพนธ ์

3. การปรับปรุงการเรียนการสอน

ในรายวิชาต่างๆ ของภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2560 

PH.D.LI_60_5.4_6 รายงานผล

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพ่ือการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ 

 

PH.D.LI_60_5.4_7 รายงานผล

โครงการเร่งรัดและติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญา

นิพนธ ์

 

PH.D._60_5.4_8 มคอ.5 ของ

รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ ไม่ได้รับอาจารย์ใหม่ 

(ขอยกเวน้การประเมิน) 

- 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์

ประจ าหลักสูตรฯทุกคนได้รับ 

การพัฒนาทางวิชาการ 

PH.D.LI_60_5.4_9   

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

ของหลักสูตรฯ 

10 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี

สุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

ในปีการศึกษา 2560  ระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

คือ 4.53  คะแนน 

PH.D.LI_60_5.4_10 รายงาน 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ

ของนิสิตปีสุดท้าย หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่

มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 

หลักสูตรฯ ยังไม่มีผู้ส าเรจ็

การศึกษา 

- 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 9  

จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีทีด่ าเนินการผ่าน 9  

รอ้ยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีน้ี 100  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ของตวับ่งช้ี  

ผลการด าเนินงานทีร่ะบุไว ้มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

 

 

สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้(ตวับ่งช้ีที ่6.1) 

 - ระบบการด าเนนิงานของหลกัสูตรและคณะโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่ให้

มีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบการด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่

นิสติ โดยประสานงานกบัคณะฯ เพ่ือแจ้งเร่ืองการใช้ห้องเรียน การใช้งานอนิเทอร์เนต็ เคร่ืองปรับอากาศ 

รวมถึงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะน าปัญหาที่พบเข้าหารือในการประชุม

หลักสตูรฯ เพ่ือให้ประธานหลักสตูรฯ น าเร่ืองเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซ่ึงจัดขึ้นเป็น

ประจ าทุกเดือน นอกจากน้ี หลักสตูรฯ มีการประสานงานกบัส านักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ เพ่ือสั่งซ้ือหนังสอืที่ทันสมัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน รวมถึงวารสารวิชาการด้านภาษาศาสตร์ 

ตามช่องทาง ดังน้ี 
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 1. ก่อนเปิดภาคเรียน ส านักหอสมุดกลางฯ ส่งอีเมลมายังหลักสตูรฯ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน

การจัดซ้ือต าราหลักของรายวิชาที่เปิดสอน (PH.D.LI_60_6.1_1) อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรฯ หารือ

ร่วมกนัเพ่ือเสนอรายช่ือหนังสอืที่ทนัสมัย มีเน้ือหาลุ่มลึกในแต่ละสาขา และเป็นประโยชน์กบัการเรียนการ

สอนในทุกปีการศึกษาไปยังส านักหอสมุดกลางฯ เพ่ือพิจารณาสั่งซ้ือมาไว้ในส านักหอสมุดกลางฯ โดย

ด าเนินการสั่ ง ซ้ือหนังสือผ่านระบบ Central Library Book Suggestion (CLBS Ver.2) บนเว็บไซต์ 

http://clbs.swu.ac.th/bookorder/ เมื่อเสนอซ้ือหนังสือแล้ว ส านักหอสมุดกลางฯ จะแจ้งผลการจัดหา

หนังสือกลับมายังหลักสูตรฯ เป็นระยะทางอีเมล์ (PH.D.LI_60_6.1_2) หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้

นิสติทราบและยืมหนังสอืดังกล่าวจากส านักหอสมุดกลางฯ ได้ 

  

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ได้รับการอนุมัติสั่งซ้ือหนังสอืดังน้ี 

รายวิชา ล าดบัที ่ ชือ่หนงัสือ ผูแ้ต่ง ส านกัพมิพ ์ ปีทีพ่มิพ ์

LI 711 

Advanced 

Phonology  

1 

Problem Book in Phonology:  

A Workbook for Courses in 

Introductory Linguistics and Modern 

Phonology 

Morris Halle, George 

N. Clements 

MIT Press 1983 

LI 712  

Advanced 

Syntax  

1 An introduction to Syntactic Analysis 

and Theory 

Sportiche, D., 

Koopman, H., & 

Stabler, E. 

Wiley-

Blackwell 

2013 

2 The Syntax Workbook:  

A Companion to Carnie's Syntax 

Andrew Carnie Wiley-

Blackwell 

2012 

LI 521  

Pragmatics 

and 

Discourse 

Analysis 

1 Cognitive Linguistics and Humor 

Research 

Geert Brône de Gruyter 2015 

2 Computer-Mediated Communications 

for Linguistics and Literacy: 

Technology and Natural Language 

Education 

Adams B. Bodomo Information 

Science 

Reference 

2010 

3 Computer-Mediated Communications: 

Issues and Approaches in Education 

Sigrid Kelsey, 

Kirk St. Amant 

Information 

Science 

Reference 

2012 

4 Linguistic Theories of Humor Salvatore Attardo de Gruyter 1994 

5 Pragmatics of Computer-Mediated 

Communication 

Susan Herring de Gruyter 2013 

 

 นอกจากหนังสอืที่เป็นต าราหลักส าหรับรายวิชาต่างๆ แล้ว ส านักหอสมุดกลางได้ส่งอเีมล์ขอความ

อนุเคราะห์หลักสูตรฯ เพ่ือคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ Cambridge University Press 

ด้ าน  Linguistics-Psychology-Region จาก เว็บ ไซ ต์  http://lib.swu.ac.th/Document/Hum/CBO-

HU.html ของส านักหอสมุดกลาง (PH.D.LI_60_6.1_3) เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนประจ าปี

การศึกษา 2560  

http://clbs.swu.ac.th/bookorder/
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 รายชื่อหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่หลักสตูรฯ บอกรับมีดังน้ี (PH.D.LI_60_6.1_4) 

 

ที ่ รหสั สาขาวิชา สาขาวิชาย่อย ชือ่เรือ่ง ผูแ้ต่ง 

วนั/

เดือน/

ปีที่

ตีพมิพ ์

ราคา 

(USD) 

1 CBO-

HU-

0097 

Language 

and 

Linguistics 

Applied Linguistics Language Learning and 

the Brain: Lexical 

Processing in Second 

Language Acquisition 

Ulf Schütze 01-

Oct-16 

135.00  

2 

CBO-

HU-

0102 

Language 

and 

Linguistics 

Asian Language 

and Linguistics 

Communicating with 

Asia: The Future of 

English as a Global 

Language 

Edited by 

Gerhard Leitner, 

Azirah Hashim, 

Hans-Georg 

Wolf 

11-

Jan-

16 

135.00 

3 CBO-

HU-

0103 

Language 

and 

Linguistics 

Cognitive 

Linguistics 

The Cambridge 

Handbook of Cognitive 

Linguistics 

Edited by 

Barbara 

Dancygier 

01-

Jun-

17 

210.00 

4 
CBO-

HU-

0104 

Language 

and 

Linguistics 

Discourse Analysis Discourse-Pragmatic 

Variation and Change 

in English: New 

Methods and Insights 

Edited by Heike 

Pichler 

02-

Jun-

16 

135.00 

5 
CBO-

HU-

0106 

Language 

and 

Linguistics 

English Language 

and Linguistics: 

General Interest 

Women Talk More 

Than Men and Other 

Myths about Language 

Explained 

Abby Kaplan 11-

Apr-

16 

210.00 

6 CBO-

HU-

0110 

Language 

and 

Linguistics 

Grammar and 

Syntax 

The Cambridge 

Handbook of Areal 

Linguistics 

Edited by 

Raymond 

Hickey 

20-

Apr-17 

210.00 

7 
CBO-

HU-

0121 

Language 

and 

Linguistics 

Morphology The Cambridge 

Handbook of 

Morphology 

Edited by 

Andrew 

Hippisley, 

Gregory Stump 

01-

Nov-

16 

210.00 

8 CBO-

HU-

0123 

Language 

and 

Linguistics 

Morphology The Semantics of 

Compounding 

Edited by Pius 

ten Hacken 

21-

Apr-16 

135.00 

9 CBO-

HU-

0124 

Language 

and 

Linguistics 

Phonetics and 

Phonology 

Dimensions of 

Phonological Stress 

Edited by Jeffrey 

Heinz, Rob 

Goedemans, 

01-

Nov-

16 

135.00 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 158 

ที ่ รหสั สาขาวิชา สาขาวิชาย่อย ชือ่เรือ่ง ผูแ้ต่ง 

วนั/

เดือน/

ปีที่

ตีพมิพ ์

ราคา 

(USD) 

Harry van der 

Hulst 

10 CBO-

HU-

0125 

Language 

and 

Linguistics 

Phonetics and 

Phonology 

Intonation and Prosodic 

Structure 

Caroline Féry 01-

Nov-

16 

210.00 

11 
CBO-

HU-

0126 

Language 

and 

Linguistics 

Phonetics and 

Phonology 

Sounds Fascinating: 

Further Observations 

on English Phonetics 

and Phonology 

J. C. Wells 19-

Sep-16 

210.00 

12 CBO-

HU-

0128 

Language 

and 

Linguistics 

Psycholinguistics 

and 

Neurolinguistics 

Introducing Language 

and Cognition: A Map 

of the Mind 

Michael 

Sharwood Smith 

01-

Dec-

16 

210.00 

13 CBO-

HU-

0129 

Language 

and 

Linguistics 

Psycholinguistics 

and 

Neurolinguistics 

Case Studies in 

Communication 

Disorders 

Louise 

Cummings 

01-

Sep-

16 

210.00 

14 CBO-

HU-

0130 

Language 

and 

Linguistics 

Psycholinguistics 

and 

Neurolinguistics 

Awareness and Control 

in Sociolinguistic 

Research 

Edited by Anna 

M. Babel 

21-

Jul-

16 

135.00 

15 
CBO-

HU-

0131 

Language 

and 

Linguistics 

Research Methods 

in Linguistics 

The Cambridge 

Handbook of Linguistic 

Typology 

Edited by 

Alexandra Y. 

Aikhenvald, R. 

M. W. Dixon 

01-

Jan-

17 

210.00 

16 
CBO-

HU-

0132 

Language 

and 

Linguistics 

Research Methods 

in Linguistics 

Mixed Methods: 

Interviews, Surveys, 

and Cross-Cultural 

Comparisons 

Robert W. 

Schrauf 

01-

Nov-16 

135.00 

17 

CBO-

HU-

0133 

Language 

and 

Linguistics 

Semantics and 

Pragmatics 

Politeness, 

Impoliteness and 

Ritual: Maintaining the 

Moral Order in 

Interpersonal 

Interaction 

Dániel Z. Kádár 

27-

Apr-

17 

135.00 

18 CBO-

HU-

0134 

Language 

and 

Linguistics 

Semantics and 

Pragmatics 

Semantics for Counting 

and Measuring 

Susan Rothstein 06-

Apr-

17 

135.00 
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ที ่ รหสั สาขาวิชา สาขาวิชาย่อย ชือ่เรือ่ง ผูแ้ต่ง 

วนั/

เดือน/

ปีที่

ตีพมิพ ์

ราคา 

(USD) 

19 CBO-

HU-

0135 

Language 

and 

Linguistics 

Semantics and 

Pragmatics 

The Cambridge 

Handbook of Formal 

Semantics 

Edited by Maria 

Aloni, Paul 

Dekker 

07-

Jul-

16 

210.00 

20 
CBO-

HU-

0136 

Language 

and 

Linguistics 

Semantics and 

Pragmatics 

Pragmatic Markers in 

British English: 

Meaning in Social 

Interaction 

Kate Beeching 
31-

Jan-

16 

135.00 

21 CBO-

HU-

0137 

Language 

and 

Linguistics 

Semantics and 

Pragmatics 

Modality and 

Propositional Attitudes 

Michael Hegarty 25-

Jan-

16 

135.00 

22 CBO-

HU-

0140 

Language 

and 

Linguistics 

Sociolinguistics Dialect Matters: 

Respecting Vernacular 

Language 

Peter Trudgill 01-

Jul-

16 

210.00 

23 CBO-

HU-

0142 

Language 

and 

Linguistics 

Sociolinguistics Sociolinguistics: 

Theoretical Debates 

Edited by 

Nikolas 

Coupland 

20-

Jun-

16 

210.00 

24 CBO-

HU-

0143 

Language 

and 

Linguistics 

Sociolinguistics Teen Talk: The 

Language of 

Adolescents 

Sali A. 

Tagliamonte 

06-

Jun-

16 

210.00 

  

 

2. ส านักหอสมุดกลางฯ ได้ส่งอีเมล์เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาวารสารภาษาต่างประเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ (PH.D.LI_60_6.1_5) และหลักสูตรฯ มีมติเลือกรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ

อเิลก็ทรอนิกส ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จ านวน 5 ฉบับดังน้ี (PH.D.LI_60_6.1_6) 

 รายชือ่วารสารภาษาต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดบั

ที ่

รายชือ่

วารสาร 
ส านกัพมิพ ์ url เว็บไซต ์

1 
Linguistic 

Inquiry 
MIT Press 

http://www.mitpressjournals.org/loi/lin 

สามารถดาวน์โหลดวารสารแบบ Full text ได้ตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นไป 

2 Language 
Linguistic Society 

of America 

http://muse.jhu.edu/journal/112 

สามารถดาวน์โหลดวารสารแบบ Full text ได้ตั้งแต่ปี 1974 เป็นต้นไป 

3 
Cognitive 

Linguistics 
De Gruyter 

https://www.degruyter.com/view/j/cogl.2017.28.issue-4/issue-

files/cogl.2017.28.issue-4.xml 

สามารถดาวน์โหลดวารสารแบบ Full text ได้ตั้งแต่ปี 1995เป็นต้นไป 

http://www.mitpressjournals.org/loi/lin
http://muse.jhu.edu/journal/112
https://www.degruyter.com/view/j/cogl.2017.28.issue-4/issue-files/cogl.2017.28.issue-4.xml
https://www.degruyter.com/view/j/cogl.2017.28.issue-4/issue-files/cogl.2017.28.issue-4.xml
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ล าดบั

ที ่

รายชือ่

วารสาร 
ส านกัพมิพ ์ url เว็บไซต ์

4 
Cognitive 

Semantics 
Brill 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/ 

journals/23526416 

สามารถดาวน์โหลดวารสารแบบ Full text ได้ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป 

5 
Discourse 

Processes 
Taylor & Francis 

http://www.tandfonline.com/toc/hdsp20/current 

สามารถดาวน์โหลดวารสารแบบ Full text ได้ตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นไป 

 

 3. นอกจากน้ี หลักสูตรฯ ยังจัดท าฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ในหลักสูตรฯ 

(PH.D.LI_60_6.1_7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้งนิสิตในรายวิชาที่ตนสอนอ่านงานวิจัยเพ่ิมเติม

และอ้างอิงได้ อีกทั้งยังได้จัดท าระบบยืม – คืน ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ ์เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้

ยืมไปใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมูลในการท าวิจัยของตนเองต่อไป ดังน้ี 

 1) หลังจากนิสิตจบการศึกษาแล้ว นิสิตต้องน าเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์มาให้กับ 

หลักสตูรฯ จากน้ันหลักสตูรฯ จัดท าฐานข้อมูลปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์ด้วยการใช้รหัสส าหรับสบืค้น 

ซ่ึงประกอบด้วย ตัวอกัษรย่อของหมวดสาขาวิชา LI ตามด้วยตัวอกัษรตัวแรกของชื่อและนามสกุลของผู้ท า

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และปีการศึกษาที่นิสิตจบการศึกษา เช่น LIวห – 2558 ผลจากการสืบค้น

ข้อมูลและการยืม – คืนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ด้วยการใช้รหัสสบืค้นน้ีพบว่าการค้นหารูปเล่มสะดวก

และรวดเรว็ขึ้น 

 ขณะน้ีในระบบฐานข้อมูลมีปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ในหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ และ กศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา รวม 75 เร่ือง (ศศ.ม. 57 เร่ือง และ กศ.ม. 18 

เร่ือง) แต่เน่ืองจากหลักสตูร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เปิดสอนเป็นปีที่ 3 จึงยังไม่มีปริญญานิพนธ์ใน

หลักสตูรนี้ เข้าในระบบฐานข้อมูล  

 2) นิสิตสามารถยืมปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เ พ่ื อบันทึก ข้อมูลการยืม- คืน และนิสิตน า ใบยืมป ริญญานิพนธ์ -สาร นิพนธ์  

(PH.D.LI_60_6.1_8) มาส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เบิกปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้ โดย

ก าหนดเวลายืมทั้งสิ้น 14 วัน หากนิสติประสงค์จะยืมต่อ นิสติต้องแจ้งขอต่อเวลายืม 

 

 ในขณะเดียวกัน คณะฯ ให้ความส าคัญกับการให้บริการสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอนของทุกหลักสูตรของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกันอย่างเป็น

ระบบ ระหว่างคณะ หลักสูตร และหน่วยสนับสนุน ระบบการพัฒนาการให้บริการดังกล่าวประกอบด้วย

วงจร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1) คณะฯ ก าหนดนโยบายโดยสืบเน่ืองจากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2559 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขส าหรับการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 (ใช้ในปัจจุบัน)  โดย

นโยบายดังกล่าวครอบคลุมแผนด าเนินการด้านการให้บริการสิ่งสนับสนุนต่างๆ ซ่ึงจากการประเมินแผนฯ 

http://www.tandfonline.com/toc/hdsp20/current
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วงจรกระบวนการด าเนินงานจัดและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประจ าปี 2559 พบว่า ประเดน็ปัญหาที่ส  าคัญมีทั้งหมด 4 ประการ โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากสุด

ไปน้อยสดุ ได้แก่ 1) จุดให้บริการสญัญาณอนิเตอร์เนต็ไร้สาย (WIFI) ไม่ครอบคลุม 2) โสตทศันูปกรณ์

ส าหรับการให้บริการการศึกษามีปัญหา 3) ด้านอาคารสถานที่ 4) ด้านการจัดการห้องเรียน 

 2) จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะฯ หา รือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ด าเนินการมอบหมายให้ผู้รับผดิชอบแก้ไขเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน พร้อมมีการรายงานความคืบหน้าในการ

แก้ไข และได้น าข้อมูลเหล่าน้ีประกอบการบรรจุโครงการพัฒนาการให้บริการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ลง

ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงคณะฯ ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจนสิ้นสุดปีการศึกษา 

2559 

 3) คณะฯ ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยประเมินความพึงพอใจของนิสิต

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (PH.D.LI_60_6.1_9) 

 4) คณะฯ ด าเนินปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน ซ่ึงได้ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินแผนฯ รวมทั้งได้ด าเนินการในส่วนที่ดีหรือมีประสิทธิภาพต่อไปจน

สิ้นสดุแผนฯ ประจ าปี 2560 โดยการด าเนินงานใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการก าหนดนโยบายส าหรับปี

การศึกษา 2560 และเป็นแนวทางท าแผน ฯ ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการจดั/

บริการสิง่สนบัสนนุการเรยีนการสอน 
(อิงจากผลการประเมนิแผนปฏบิตักิารประจ าป)ี

ด าเนินการตามแผน

ประเมนิความพงึพอใจ
เกี่ยวกบัสิง่สนบัสนนุฯ

ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 162 

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ มีดงันี้   

1. ระหว่างร่างแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้ก าหนดนโยบาย และแผนด าเนินการ

ด้านการให้บริการสิ่งสนับสนุนต่างๆ ซ่ึงได้จากการประเมินแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดย

พิจารณาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ประจ าปีการศึกษา 2558) ขั้นตอน

น้ีเร่ิมจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ลงสู่แผนปฏิบัติการ ภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

จนกระทั่งได้เป็นแผนงานการพัฒนาการให้บริการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ให้ด าเนินการ 1) พัฒนาจุด

ให้บริการสญัญาณอนิเตอร์เนต็ไร้สาย (WIFI) ให้ครอบคลุม 2) ปรับปรุงซ่อมแซมโสตทศันูปกรณ์ส าหรับ

การให้บริการการศึกษาให้พร้อมใช้งานทุกคร้ัง 3) ปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน และ 

4) จัดตารางการใช้ห้องเรียนเหมาะสมกบัจ านวนผู้เรียน 

        ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดตัวชี้ วัดคือ ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯ จัดให้ไม่ต ่ากว่า 3.51 นอกจากน้ี คณะฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายลงสู่หลักสูตร 

ระหว่างการสมัมนาแผนปฏบิัติการของคณะฯ ก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   

2. หน่วยงานของคณะฯ ที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านพัฒนาการให้บริการด้านการเรียนการสอน 

ได้แก่ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานโสตทศันศึกษา งานอาคารสถานที่ งานการจัดตารางสอน และหน่วยงาน

อืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีด าเนินการตามแผนในลักษณะการบูรณาการ ซ่ึงรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1) งานระบบคอมพิวเตอร์ ด าเนินการติดต้ังจุดให้บริการสญัญาณอนิเตอร์เนต็ไร้สาย (WIFI) 

ให้ครอบคลุม  

2) งานโสตทัศนศึกษาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการให้บริการ

การศึกษาให้พร้อมใช้งานทุกคร้ัง นอกจากน้ัน ส ารวจทรัพยากร และจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติมให้พร้อมใช้

ในทุกห้องเรียนพร้อมกบัเตรียมคู่มือการใช้อปุกรณ์หรือสือ่ต่างๆ ไว้ประจ าทุกห้องเรียน 

3) งานอาคารสถานที่ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา จัดเตรียม อาคารสถานที่ รวมถึงทรัพยากร 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสติในการเรียน หรือระหว่างท าการท ากจิกรรม นอกจากน้ัน ส ารวจทรัพยากร

ที่ช ารุด และด าเนินปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยากรให้นิสติพร้อมใช้งานทุกคร้ัง 

4) งานการจัดตารางสอน ด าเนินการจัดตารางสอน จัดห้องเรียนให้รองรับลักษณะของ

รายวิชา จ านวนนิสิตรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติมที่จ าเป็น นอกจากน้ัน พิจารณาเพ่ิมเติมข้อ

เบด็เตล็ดอื่นๆ ที่หลักสูตรแจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2559 โดยในระหว่างปีการศึกษาน้ี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ด าเนินการปรับปรุง

ปัญหาที่พบอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี  
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- ลงบันทกึรับแจ้งปัญหาการใช้วัสดุอปุกรณ์ในห้องเรียน ณ ส่วนกลาง (ส านักงานคณบดี

คณะฯ)  

- ส่วนกลาง(ส านักงานคณบดีคณะฯ) ด าเนินการประสานงานกบัหัวหน้างานแต่ละด้านที่

รับผดิชอบ 

- ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน และบันทกึหลักฐานการด าเนินการ พร้อม

สรุปผล 

การด าเนินงานเพ่ือรายงานต่อคณะฯ ต่อไป 

 

3. คณะฯ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใช้แบบส ารวจ

ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลที่รวดเร็วทันสมัย ลดปริมาณการใช้กระดาษ (โดยเข้าผ่านลิงค์ 

https://goo.gl/3jLfmv หรือ แสกน QR code ดังรูปด้านล่าง โดยขอความอนุเคราะห์อาจารย์ติดตาม

นิสิตให้ด าเนินการก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และนอกจากน้ันคณะฯ 

ได้มีการน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากผลการประเมิน ปค 003 มาประกอบการพิจารณาด้วย 

โดยคณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไชต์หลักคณะ เฟซบุค อีเมล์ของ

คณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งจอ LCD ณ โถงประชาสัมพันธ์ และติดประกาศตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในคณะฯ 

เพ่ือให้นิสติเข้าถงึในการประเมินได้ง่ายที่สดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
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นิสิตทุกคนในแต่ละหลักสูตรท าแบบประเมินฯ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ 2 ด้าน คือ ด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านอปุกรณ์การศึกษา รวมทั้งสิ่งสนับสนุนที่คณะควรจัดหาเพ่ิมเติม ทั้งน้ี

ฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ ด าเนินการสรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน เพ่ือน าผลสรุป

ดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ และฝ่ายที่รับผิดชอบรับทราบ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขและ

ด าเนินการต่อไป 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_6.1_1 อเีมล์การเสนอรายช่ือหนังสอืที่ใช้เป็นต าราหลัก จากส านักหอสมุดกลางฯ 

PH.D.LI_60_6.1_2 อเีมล์ตอบกลับจากส านักหอสมุดกลาง เร่ืองการเสนอรายช่ือหนังสอืที่ใช้เป็น 

ต าราหลัก 

PH.D.LI_60_6.1_3 อเีมล์ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ากส านักพิมพ์ 

Cambridge University Press จากส านักหอสมุดกลางฯ 

PH.D.LI_60_6.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ คร้ังที่ 8/2560 วันที่ 

19 กรกฎาคม 2560 วาระสบืเน่ือง เร่ืองการคัดเลือกหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์

จากส านักพิมพ์ Cambridge University Press 

PH.D.LI_60_6.1_5 อเีมล์ขอความอนุเคราะห์พิจารณาวารสารภาษาต่างประเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 

จากส านักหอสมุดกลางฯ 

PH.D.LI_60_6.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 

19 เมษายน 2560 วาระสบืเน่ือง เร่ืองการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  

PH.D.LI_60_6.1_7 ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ/์สารนิพนธข์องหลักสตูรฯ ส าหรับการสบืค้น  

PH.D.LI_60_6.1_8 ใบยืมปริญญานิพนธ-์สารนิพนธข์องหลักสตูรฯ 

PH.D.LI_60_6.1_9 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คณะ

มนุษยศาสตร์ 

เวบ็ไซต์  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd8BvdaNAeuO_ 

4FFJRRlPF9c4q93nD_Qi8Z8ctqILnlQQWvw/viewform  
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- จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรฯ มีหนังสือ วารสาร และปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนดังรายงานข้างต้น  ส่วนความพึงพอใจเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  คณะฯ 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ในรูปแบบ QR Code โดยให้

นิสิตทุกคนท าแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการส ารวจ

นิ สิ ต ใ นห ลั กสู ต ร ฯ  ทุ ก ชั้ น ปี  มี ผู้ ต อบแบบส า ร ว จ  มี ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น คื อ  3.77 คะแนน

(PH.D.LI_60_6.1_10) 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_6.1_10 สรุปผลการประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560  

คณะมนุษยศาสตร์ 

 

  

- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรู ้

คณะฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ โดยเรียกประชุมทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินรวมทั้งจากการสงัเคราะห์ผล

การประ เมิ นทุกส่ วน  ทั้ ง น้ี  ไ ด้ด า เ นินกา รแ ก้ ไขป รับปรุ งอ ย่ า ง เ ร่ ง ด่ วน  จัดท า ร ายงานผล 

(PH.D.LI_60_6.1_11) และการเตรียมการปรับแผนส าหรับการร่างแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โดยสรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1. งานระบบคอมพิวเตอร์ดูแล ก ากบั ติดตามจุดให้บริการสญัญาณอนิเตอร์เนต็ไร้สาย 

(WIFI) ให้ครอบคลุม  

2. งานโสตทศันศึกษาดูแล ก ากบั ติดตามปรับปรุงซ่อมแซมโสตทศันูปกรณ์ส าหรับการ

ให้บริการการศึกษาให้พร้อมใช้งานทุกคร้ัง  

3. งานอาคารสถานที่ดูแล ก ากบั ติดตามปรับปรุงพัฒนา จัดเตรียม อาคารสถานที่ รวมถงึ

ทรัพยากร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสติในการเรียนพร้อมใช้งานทุกคร้ัง 

4. งานการจัดตารางสอนดูแล ก ากบั ติดตามด าเนินการจัดตารางสอน จัดห้องเรียนให้รองรับ

ลักษณะของรายวิชา จ านวนนิสติรวมทั้งสือ่การเรียนการสอนเพ่ิมเติมที่จ าเป็น  
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รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

PH.D.LI_60_6.1_11 รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะ

มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

เวบ็ไซต์  

http://it.hu.swu.ac.th/qa/index.php/husarinfo/8-qa/20-sar-database 
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หมวดที่ 5 

แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 

 

 ความกา้วหนา้ของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

   

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ลว้เสร็จ ผูร้บัผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผล                   

ทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

เน่ืองจากจ านวนรับ

นิสิตยังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายการรับที่ระบุ

ไว้ใน มคอ. 2 

หลักสูตรฯ จะเปิดรับ

สมัครทุกรอบ 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ เปิดรับสมัครทุกรอบทั้งในและ

นอกเวลาราชการ 

องค์ประกอบที่ 4 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ 1 คนยังไม่

มีต าแหน่งวิชาการ 

อาจารย์เตรียม

วางแผนขอต าแหน่ง

ทางวิชาการในปี

การศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ 

อาจารย์อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 

- 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่มีเน้ือหาทันสมัย เป็น

ที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

องค์ประกอบที่ 6 

 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ ได้จัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร 

(e-journal) e-book ที่ร่วมสมัยและอยู่ใน

ความสนใจของนักภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน 

เข้าห้องสมุด และก าหนดให้นิสิตสืบค้นโดย

บูรณาการกบัรายวิชา และนิสิตสามารถ

น ามาใช้ในการอ้างองิในการท าปริญญา

นิพนธ ์
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ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

 หลักสูตรใหม่มีการปรับหมวดวิชาเลือกจากเดิม 4 กลุ่มเหลือ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และ กลุ่มการสอนภาษา 

 

 2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ

เปล่ียนแปลงวิธกีารสอนและการประเมินสมัฤทธผิลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

 หลักสูตรใหม่แยกรายวิชาวัจนปฏิบัติศาสตร์ขั้นสงูออกจากรายวิชา ภษ 713 อรรถศาสตร์และวัจน

ปฏิบัติศาสตร์ขั้นสงู โดยเปล่ียนใหม่เป็นรายวิชา ภษ 714 วัจนปฏิบัติศาสตร์ขั้นสงู และให้เป็นวิชาเลือก 

รวมทั้งตัดรายวิชาเลือกบางรายวิชาออก และเพ่ิมบางรายวิชา นอกจากน้ีในกลุ่มรายวิชาการสอนภาษาได้

ปรับเพ่ิมรายวิชาที่ทนัสมัย เช่น LI 831 Curriculum Designing and Innovation for Language Teaching, 

LI 834 Methods of Language Teaching in 21
st
 Century 

 

แผนปฏิบตัิการใหม่ส าหรบัปีงบประมาณ 2562 

 เน่ืองจากหลักสูตรปร.ด. และ ศศ.ม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก 97,500 บาท เป็น 

215,800 บาท คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ซ่ึงเป็นอาจารย์ชุดเดียวกนั จึงได้ประชุมและมีมติให้ทั้ง 2 

หลักสูตร จัดโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

(งบประมาณ 170,800 บาท) โดยจัดทั้ ง 2 ภาคเรียน และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิ จัยระดับนานาชาติ 

(งบประมาณ 21,000 บาท) โดยก าหนดให้นิสติทั้ง 2 หลักสตูรต้องเข้าร่วม 
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ภาคผนวก จ  

ประวติัและผลงานของอาจารย ์
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

 สกุญัญา  เรืองจรูญ 

ชือ่-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Sugunya Ruangjaroon 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย ์

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      114 ซอยสขุุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

    กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์  081-629-4143   

Email  sugunya@g.swu.ac.th    

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535 

M.A. TESOL Portland State University, USA พ.ศ. 2539 

Ph.D. Linguistics University of British Columbia, 

Canada 

พ.ศ. 2548 

 

ความเชีย่วชาญ 

วากยสมัพันธ ์ (Syntax)  ระบบหน่วยค า  (Morphology)  สทัศาสตร์และสทัวิทยา  (Phonetics 

and Phonology)  การสอนภาษา  (Language Pedagogy) 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

ปรภัทร คงศรี และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2561).  การวิเคราะห์ทางกลสทัศาสตร์ของเสยีงพยญัชนะต้น 

 เสยีงเสยีดแทรก.  วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่15(3). พฤษภาคม-

สิงหาคม. 51-65. 

พัชรี โชคเพ่ิมพูน, สกุญัญา เรืองจรูญ และติยนุช รู้แสวง.  (2560).  การพัฒนาสือ่มัลติมีเดียบทพูดเข้า 

  จังหวะการอ่านออกเสยีงสระเกรง็-คลายภาษาองักฤษส าเนียงอเมริกนั. วารสารวจนะ  

มหาวทิยาลยัแม่ ฟ้าหลวง ปีที ่5 (2). กรกฎาคม-ธนัวาคม. 1-20. 
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วิฑรูย์ ทุยาวัด และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2560).  การพัฒนาหลักสตูรการอ่านออกเสยีงควบกล า้ 

  ภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา. วารสารมนุษยศาสตร ์ 

  มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่14(3). กนัยายน-ธนัวาคม. 35-55. 

สกุญัญา เรืองจรูญ.  (2560).    การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสยีงภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยปกา 

  กะญอ ต าบลตะนาวศรี  จังหวัดราชบุรี.  วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน ์ปีที ่39(1), 71-81. 

สกุญัญา เรืองจรูญ.  (2556).   การศึกษาผลการใช้สือ่การเรียนการสอนภาษาองักฤษที่มีซีดี-รอมและ 

  เวบ็ไซต์ประกอบชุด Projects: Play& Learn 1& 4 ของกระทรวงศึกษาธกิาร.  วารสาร 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร ฉบบัภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละศิลปะ ปีที ่33 (2),  

  31-60. 

Ruangjaroon, S. (Forthcoming).  Free Variation of Thai Oral Stops and Homorganic Nasal Stops  

  by English and Japanese Learners: A Gradual Learning Algorithm Approach.  Journal of 

 the Southeast Asian Linguistics Society. 

Louie, M., & Ruangjaroon, S. (Forthcoming). Goal-of-Motion Readings in Thai Directional 

 Serial Verbs.  Taiwan Journal of Linguistics. 

Rusawang, T., & Ruangjaroon, S.  (2017).  The Semantic and Syntactic Analysis of Focus  

  Particles in Thai.  Taiwan Journal of Linguistics, 15(1), 1-28. 

 

 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Kanokwanwalai, I., Meagan L., & Ruangjaroon, S.  (2016).  Is there a middle construction in  

  Thai?  Proceedings from the International Conference on Culture, Art, Language and  

  Literature in the Mekong Basin.  Thailand: Faculty of Humanities and Social Sciences,  

  Mahasarakham University 20-21 July. 

Kuakool, P., & Ruangjaroon, S.  (2016).  the Gradual Learning Algorithm of Thai Nasal  

  Variation Produced By Japanese Learners.  Proceedings from the Second International  

  Conference on Linguistics and Language Studies. (ICLLS) 23-24 June. 

Damrongkhongchai, T., & Ruangjaroon, R.  (2015). Low-High Order Cognitive Questions in the   

  Book Series Titled, “Projects: Play & Learn” for Elementary School Levels 2 and 5.   

  Proceedings from the 2
nd
 English Scholars Beyond Borders International Conference 2015  

  Feb 5-7.  Department of Western Languages,  Faculty of Humanities,  Srinakharinwirot  

  University. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 172 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

 - 

 

ภาระงานสอน  

 

 

ทุนวิจัยทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

Consonant-tone interaction in Thai:  an 

OT analysis 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ 

2549 หัวหน้า

โครงการ 

The syntax of Thai wh-adjuncts   ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

ประเภท Young Blood     

2550 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์ส่วนเติมเตม็  ส่วนขยายรวม 

และสเปคซิไฟเออร์ ในภาษาไทย

(Complements, Adjuncts and Specifiers 

in Thai)   

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2551 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชือ่รายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมภาษา 

ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

ภษส713 การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

ภษส714 การรับภาษาที่สองกบัการสอนภาษา 

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภษส716   การผลิตสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาและการสือ่สารสากล 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาและการสือ่สารสากล 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกจิพอเพียง

ในสื่อมวลชนไทย  (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the 

“Sufficiency Economy” in the Thai 

Media) 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

2551 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและ

โครงสร้างพยางค์ในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อยชาว 

กะหร่าง   

ทุนงบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

2552 หัวหน้า

โครงการ 

โครงการวิจัยศึกษาผลการใช้สื่อการเรียน

การสอนภาษาองักฤษที่มีเวบ็ไซต์และซีด-ี

รอมประกอบชุด Projects: Play& Learn 

1& 4 ของกระทรวงศึกษาธกิาร 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2553 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาการรับรู้และการผลิตค า 

บุพบทในภาษาองักฤษที่พบในสื่อ 

โฆษณา 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้

ชาวต่างชาติเพ่ือการสื่อสารทักษะฟัง-พูด 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์แกรมม่ารูปแปรของหน่วย

เสียงนาสิกในภาษาไทยของชาวต่างชาติ 

ตามอลักอริทึ่ม 

การเรียนรู้แบบต่อเน่ืองของบูสม่า 

และเฮยส์ 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

Investigating the Syntax-Semantics of 

Thai Serial Verbs in Generative 

Framework 

ทุนงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ   

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การเปรียบเทียบประเภทของค ากริยาเรียง

แสดงทิศทางใหม่ในภาษาไทยและในภาษา

พม่าตามแนวสมมติฐาน 

แกนพ้ืนฐานสากล 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการ 
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1. งานวิจัย 
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กญัชลิกา ตรีกลางดอน; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2560, พฤศจิกายน).  กลวิธทีางภาษาที่หนังสอืพิมพ์

ไทยใช้ในการน าเสนอกลุ่มชาติพันธุโ์รฮีนจา. วารสารวรรณวทิศัน.์ 17. 

หงษ์หยก ฟ้ืนตน; ศิริพร ปัญญาเมธกุีล และติยนุช รู้แสวง. (2560, กรกฎาคม-ธนัวาคม). คู่ความหมาย

แย้งและกลไกตรรกะที่พบในมีมภาพยนตร์.  วารสารวจนะ. 5(2): 41-69. 

ศิริพร ปัญญาเมธกุีล และติยนุช รู้แสวง. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การใช้ค าไทยไม่ตรงตาม

มาตรฐานในการสือ่สารออนไลน์.  วารสารวจนะ. 5(1): 1-18. 
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เพศที่ปรากฏในเวบ็บอร์ด: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์.  วารสารมนุษยศาสตร์

ปริทรรศน.์  38(2): 40-55. 

กญัชลิกา ตรีกลางดอน; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การอ าพรางข้อมูลใน

โฆษณาบัตรเครดติไทย.  วารสารวจนะ. 3(1): 1-14. 

ปรภัทร คงศรี; หงษ์หยก ฟ้ืนตน; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558, กรกฎาคม-ธนัวาคม). ค าเรียกชื่อ
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ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2558, พฤษภาคม-สงิหาคม).  ความรุนแรงใน

พาดหัวข่าวอทุกภัย ปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ในหนังสอืพิมพ์ไทย. วารสารมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร. 12(2): 87-102. 

รินรดา อญัรัตน์รุ่งโรจน์; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล.  (2558, พฤษภาคม-สงิหาคม).  กลวิธกีารน าเสนอ

ตัวตนของเกย์ในนิตยสารเกย์ไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527-2530. วารสารมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร. 12(2): 103-118. 

ศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสือ่โฆษณา.  

วารสารวจนะ. 3(1): 55-66. 

พระมหาธวัชชัย มาตาเบ้า; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). วัจนกรรมปฏเิสธ

ของพระภิกษุ.  วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์  36(2): 111-132. 

รัชฎาภรณ ์ศรีรักษา; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2557, กรกฎาคม-ธนัวาคม). วาทกรรมการคุกคาม

ทางเพศในชีวิตประจ าวัน. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์ 36(2): 85-110. 

Srithep, Theerawit; & Panyametheekul, Siriporn. (2017). The apology speech acts of Thai monks 

in Journal of Korean Association of Thai Studies, V.24-1. 

 

 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

ณิชชา ชินธนามั่น; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2559). เจตนาของหน่วยค า “เปล่า” ที่ปรากฏในเร่ืองสั้น

และนวนิยายไทย. ใน การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ที ่6 “สห

วทิยาการสรา้งสรรคเ์พือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน” มหาวทิยาลยัศิลปากร ระหว่างวันที่ 11-12 

กรกฎาคม 2559. 

บุษกล เจริญพร; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2559). กลวิธคีวามไม่สภุาพของตัวละครร้ายฝ่ายชายและ

ตัวละครร้ายฝ่ายหญิงในละครโทรทศัน์ไทย. ใน การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติและ

นานาชาติ ครัง้ที ่6 “สหวทิยาการสรา้งสรรคเ์พือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน” มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559. 

นิตย์รดี ตาดทอง; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล.  (2558).  เพศกบักลวิธกีารใช้ภาษาบนเฟซบุก๊.  ใน การ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: 
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การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครัง้ที ่2 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 

2558. 

ตินณภา เสน่หา; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2557). การโจมตีและสนับสนุนทางการเมืองที่ปรากฏใน

รายการชูธง.  ใน การสมัมนาวชิาการ เรือ่ง ภาษากบัอ านาจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ระหว่าง

วันที่ 30-31 มกราคม 2557. 

Panyametheekul, Siriporn. (2016). Turn Organization in Thai Chat Rooms. In International 

Symposium on Culture, Arts, and Literature.  Nagoya Institute of Technology: Japan. 

Puengpaingam, Nipat; Panyametheekul, Siriporn; & Piriyawiboon, Nattaya.  (2014).  Occurrence 

of Fallacy Argumentation on Web-Boards.  In The Asian Conference on Arts and Cultures 

2014.  Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

ศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2561). ภาษาเพือ่การสือ่สารขา้มวฒันธรรม. กรุงเทพมหานคร: พร้ินท ์คอร์

เนอร์. 

ศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558). ภาษาและอินเทอรเ์น็ต. กรุงเทพมหานคร: พร้ินท ์คอร์เนอร์. 
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1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

นูรอา สะมะแอ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560).  “การศึกษาค าเรียกการท าอาหารหวานในภาษามลายู 

           ปาตานีเชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ”์. วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขต 

           หาดใหญ่. 9(2): 140-164. 

นันทนา วงษ์ไทย. (2559, กรกฎาคม – ธนัวาคม). การศึกษาชื่อน า้พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็นอยู่ 

           และวัฒนธรรมไทย. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 

           สงัคมศาสตร)์. 8(16): 88-100. 

Analee, R., & Wongthai, N. (2015). Classifiers in Lao: A Cognitive Linguistic Approach.   

            International Journal of Languages, Literature and Linguistics, 1(1): 45-50. 
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 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

ศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560).  “การศึกษาลักษณนามในชาติพันธุผู้์ไท”.  

 Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 11 “มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในยุค  

          Thailand 4.0” วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  บูรพา. หน้า 786 - 798.  

นันทนา วงษ์ไทย. (2559). การศึกษาชื่อน า้พริก 4 ภาค : ภาพสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย.  

 วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์. 8(16): 88– 

  100. 

สริิกร ศรีมุกด์ และนันทนา วงษ์ไทย. (2559).  “กลวิธทีางภาษาที่พบในการคุกคามหน้านิสติฝึกสอน”.  

 Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 38  

 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ ์2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 486 - 496. 

นครินทร์ นาคนาวา และนันทนา วงษ์ไทย. (2557).  ความสมัพันธข์องค าศัพทอ์วัยวะร่างกายกบั 

  มโนทศัน์อารมณ์สขุในภาษาไทย. Proceedings งานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและ  

  สิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปี บัณฑติวิทยาลัย วันที่ 3- 

  5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-12. 

รัชนีวรรณ ประยงค์กุล และนันทนา วงษ์ไทย. (2558). กลวิธกีารใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรมการคุกคาม 

  หน้าอาจารย์ผู้สอน. เสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ  

  พ.ศ. 2558. วันที่ 13 กุมภาพันธ ์2558 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สริินธร มหาวิทยาลัยพายพั  

  เขตแม่คาว. หน้า 102-118. 

Buanak, N., & Wongthai, N. (2015). The conceptual metaphors of World Cup 2014  

  news and Thai League Football news. Proceedings from the 2nd International Conference  

  on Language, Literature, & Cultural Studies. A-One Cruise Hotel, Pattaya, 20-21  

  August 2015. 

Sama-ae, N., & Wongthai, N. (2015). Cooking terms in Patani Malay: An Ethnosemantic Study.  

  Proceedings from the Second International Conference on Language, Innovation, Culture & 

 Education (ICLICE) 2015. Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November  

  2015. 

Singprasert, C., & Wongthai, N. (2015). Travel Blogs as a Reflection of Thai  

  Perspectives on Myanmar. Proceedings from the Second International Conference on  

  Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2015. Royal Plaza on Scotts Hotel,  

  Singapore, 27-28 November 2015. 
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Vatanutanon, T., & Wongthai, N. (2014). The study of semantic extension of taste words in  

  Thai. Proceedings from the Asian Conference of Arts and Culture 2014. Srinakharinwirot  

  University. Pp.237-246. 

Wongthai, N.  (2015). The semantic extension of internal body part terms in Thai. Proceedings  

  from the Second Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability. Clio  

  Court Hotel, Fukuoka, Japan 1-3 November 2015. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

นันทนา วงษ์ไทย. (2561). ภาษาและความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เค.ซี.อนิเตอร์เพรส. 

นันทนา วงษ์ไทย.(2561). “ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัค าแสดงการถามในภาษาไทย”. วารสารอักษรศาสตร,์  

  47(1): 1-38. 

นันทนา วงษ์ไทย. (2561). “คนไทยกบัมโนทัศน์การต่อสู้”. วารสารศิลปศาสตร ์ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18(2). อยู่ระหว่างการตีพิมพ์. 

นันทนา  วงษ์ไทย. (2557, มกราคม–มิถุนายน).  ความส าคัญของร่างกายที่มีต่อระบบการคิด.  วารสาร 

  อักษรศาสตร.์ 43(1): 65-93. 

 

ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชือ่รายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้ฝึกสอนภาษา 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                            

ภษส722 ภาษากบัสือ่ในศตวรรษที่ 21 

ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และการสือ่สารสากล                                         

ภษส725 ความหมายกบัการสือ่สาร 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาและการสือ่สารสากล 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาและการสือ่สารสากล 
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ทุนวิจัยทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ทัศนคติต่อภาษามลายูปาตานีและภาษาไทยมาตรฐานของ

กลุ่มชาติพันธุม์ลายูปาตานี 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

การขยายความหมายของค าศัพท์อวัยวะร่างกายภายในที่

ปรากฏในส านวนไทย 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์  

2557 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาชื่อน า้พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็นอยู่

และวัฒนธรรมไทย 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ความสัมพันธร์ะหว่างร่างกาย ความคิด และภาษา : การ

วิเคราะห์ส านวน สุภาษิต  

ค าพังเพยไทยที่น าอวัยวะร่างกายมาเปรียบ 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวตัิและผลงานอาจารย ์

 

ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

 อญัชลี  จันทร์เสม 

ชือ่-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Anchalee Jansem 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ทีท่ างาน                              ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2649 5000 ต่อ 16248 

Email    anchalej@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2530 

M.Ed. Teaching English to Speakers of 

Other Languages 

University of South Australia, Australia 2540 

Ed.D. Curriculum & Instruction  Illinois State University, USA 2551 

 

ความเชีย่วชาญ 

การสอนภาษาองักฤษ (English Language Teaching) 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Jansem, A., & Supasetsiri, P.  (2016).  A Synthesis of Qualitative Research on Thai 

Corporations’Corporate Social Responsibility Communication Strategies.  วารสารบรรณศาสตร ์

มศว. 9(1); 101-109. 

Somkanae, C., Jansem, A., & Suksaeresup, N.  (2016).  Collocation Used in TEFL Teachers’  

       Research Proposals. วารสารบรรณศาสตร ์มศว.  9(1); 110-124. 

Boonsue, W., Jansem, A., & Srinaowarat, S.  (2015).  Interactional Patterns in Face-to-face  

       and Synchronous Computer-mediated Communication in Problem-based Learning  

       Contexts.  Journal of Language Teaching and Research. 6(1); 99-110. 
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Somjai, S., & Jansem, A.  (2015).  The Use of Debate Technique to Develop Speaking Ability of  

       GradeTen Students at Bodindecha (Sing Singhaseni School).  International Journal of  

       Technical Research and Application, Special Issue 13; 27-31.    

Jansem, A.  (2015).  The Development of a Knowledge Base in English-Major Student Teachers:  

  A Case Study of Students from the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.   

  UMT-POLY Journal, 12(2); 90-99. 

Jansem, A.  (2014).  Exploring Non-Native EFL Teachers’ Knowledge Base: Practices  

       and Perceptions.  International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 3(6);  

       252-259. 

 

 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Muangthong, T., & Jansem, A.  (2015).  The Effectiveness of Coomunicative Grammar Activities  

       on M.5 Students’ Grammatical Competence: Proceedings of the 11
th
 International Conference  

       on Humanities and Social Sciences: IC-HUSO 2015, November 26-27, Khon Kaen,  

       Thailand (406-415). 

Wuttikrikunlaya, P., & Jansem, A.  (2014).  A Comparison of Functions of “Thai” in Research 

Articles  and Everyday Conversations: Proceedings of the Asian Conference on Arts and 

Culture 2014, June 12-13, Bangkok, Thailand (181-186). 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

อญัชลี จันทร์เสม, สมบญุ  ปิยะสนิธช์าติ, วาสนา  นามพงศ,์ ศภุชัย  จังศิริวิทยากร, อภิณห์พร  ฤกษ์

อนันต์, Tran Thi Bich Thao, Nguyen Thi Chim. (2559).  ทกัษะในศตวรรษที่ 21 กบัการจัด

การศึกษาภาษาต่างประเทศ. วารสารบรรณศาสตร ์มศว. 9(2): 1-10.  

 

ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชือ่รายวิชา 

ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา 

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภษส716  การผลิตสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 
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ทุนวิจัยทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 
ระบุสถานภาพ 

ผลของการสะท้อนคิดอย่างต่อเน่ืองในการวาง

แผนการสอนของนิสิตบัณฑิตศึกษา 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2551 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาความเช่ือทางการจูง

ใจในการพัฒนาวิชาชีพครูและความผูกพันในการ

สอน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิเคราะห์การพูดและการสอนของครูผู้สอน

วิชาการเขียนเรียงความภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศที่องิการเขียนอย่างเป็น

กระบวนการ: กรณีศึกษา 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2553 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์รูปแบบการสะท้อนคิดเกี่ยวกบัการ

สอนภาษาองักฤษของนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาองักฤษ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้บัณฑิต

วิทยาลัย 

2553 

 

 

หัวหน้าโครงการ 

การสร้างเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพของครู

ภาษาองักฤษที่มิใช่เจ้าของภาษา: การเป็นครูคือ

อะไร 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

ฐานความรู้ของครูผู้สอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศที่มิใช่เจ้าของภาษา 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

พัฒนาการด้านฐานความรู้ของนิสิตฝึกสอน

วิชาเอกภาษาองักฤษ: กรณีศึกษานิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลยุทธ์

การสื่อสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกจิในประเทศไทย  

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2558 หัวหน้าโครงการ 

"ความเป็นมืออาชีพ" ในมุมมองของครูผู้สอน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบวิชาเอกคู่: 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 
ระบุสถานภาพ 

เร่ือง ความเป็นมืออาชีพในสาขาการสอนภาษาที่

สองและภาษาต่างประเทศ: การวิจัยเชิง

สังเคราะห์ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ประวตัิและผลงานอาจารย ์

 

ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

 อสุาภรณ ์สขุารมณ ์

ชือ่-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Usaporn Sucaromana 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ทีท่ างาน                              ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2649 5000 ต่อ 16227 

Email    usaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

ค.บ. พัฒนาการเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 2553 

M.Ed. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2547 

Ph.D. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2554 

 

ความเชีย่วชาญ 

ภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Tarat, S. & Sucaromana, U. (2014). An Investigation of the Balanced Literacy Approach for 

 Enhancing Phonemic Awareness of Thai First-Grade Students. Theory and Practice in 

 Language Studies. 4(11): 2265-2272. 

Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2014). Enhancing Phonemic Awareness of Thai Grade One 

 Students through Multimedia Computer-Assisted Language Learning.  Theory and Practice 

 in Language Studies. 4(11): 2294-2300. 
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     1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Pariyabhat, A., & Sucaromana, U. (2015). Emotional Intelligence among Thai Customs Officers. 

 In Proceedings at 31
st
 the IIER International Conference. August 2

nd
, 2015. Bangkok, 

 Thailand.   

Phonyansong, S. & Sucaromana, U. (2015). The Effects of Project-based Learning on Secondary 

 School Students’ Grammatical Competence. In Proceedings of ISERD International 

 Conference on Science. Bangkok, Thailand, 16th May 2015. 

Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2014). Computer-Assisted Language Learning: Enhancing 

 Phonemic Awareness of Thai Primary School Students. In Proceedings of Economics 

 Development and Research: Linguistics, Literature, and Arts. Hong Kong: IACSIT Press: 

 88-92.   

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

 -  

 

ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม 

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสือ่สาร 
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ประวตัิและผลงาน 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย)  

 สกุลรัตน์ วรธ ารง 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  

 Sakulrat Worathumrong 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสขุุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   08-5352-8317 

E-mail    sworathumrong@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

อ.บ. ศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

M.A. Communication Studies-Media and 

Gender Studies 

Portland State 

University 

2547 

M.A. English as an International 

Language-English Linguistics 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

Ph.D. English as an International 

Language-English Linguistics 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

 

ความเชีย่วชาญ 

 วัจนปฏบิัติศาสตร์ (Pragmatics), การสือ่สารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Communication), 

การรับภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage), การแปล (Translation)  

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 
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Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2016). Interlanguage pragmatics study of  

  compliments among Thai EFL learners. Journal of Pan-Pacific Association of Applied  

  Linguistics, 20(1).  

 

     1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2016). Praising Remarks in Compliments across  

 Languages: The Multifaceted Aspects, The 22
nd 

Pan-Pacific Association of Applied  

  Linguistics (PAAL) Conference: Proceedings. College of Humanities, Hanyang University,  

  Seoul, Korea.  August 17-18, 2017. 

Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2015). A cross-cultural pragmatic study:  

  complimenting in American English and Thai contemporary novels, YPL: Special Issue- 

  PARLAY Proceedings, Issue 2. 

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

 -  

 

ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชือ่รายวิชา 

ภษส716  การผลิตสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม 

ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสือ่สารดิจิทลั 
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ประวตัิและผลงานอาจารย ์

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย)  

 อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  

 Attasith Boonsawasd 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสขุุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   08-1566-1704 

E-mail    attasith@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2541 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2553 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

 

ความเชีย่วชาญ 

 ภาษาศาสตร์ตระกูลไท (Tai-Kadai Linguistics) , ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical 

Linguistics), ภาษาศาสตร์สงัคม (Sociolinguistics) 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

กฤตพล วังภสูติ และอรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ. (2562). ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ตก

เป็นเหยื่อค้ามนุษย์. วารสารวจนะ. 7(2). 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). การแปรของค าเรียกญาติพ้ืนฐานภาษาไทด าใน

ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร,์ 35 (1): 21-42.   
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อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2560). การแปรของค าเรียกญาติและระบบค าเรียกญาติ

ภาษาตระกูลไทในประเทศลาว. วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social 

Sciences, 6 (1): 197-220. 

 

 

     1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวิชาการ 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). มองไทด าผ่านค าเรียกญาติ. กรุงเทพฯ: บริษัท

จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากดั. 

 

ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

ทุนวิจัยทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

โครงการวิจัย “ความเป็นมนุษย์? : วาทกรรมการ

บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์” 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2561 -ปัจจุบัน ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการวิจัย “การแปรของค าเรียกญาติภาษาไทด า

ในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2558 -2561 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชือ่รายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้ฝึกสอนภาษา 

ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

ภษส721 การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                            
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธป์ริญญาโทไทยศึกษา 

(ภาษาศาสตร์: วรรณยุกต์) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2543-2544 ผู้ร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ชือ่หลกัสูตรเดิม  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557) 

ชือ่หลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาและการสือ่สารสากล (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

หมวดที/่หวัขอ้ 
เดิม 

(หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557) 

แกไ้ข 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 

 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ : Doctor of 

Philosophy Program in Linguistics 

 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการ

สื่อสารสากล 

ภาษาองักฤษ : Doctor of 

Philosophy Program in Language 

and Global Communication 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 

ภาษาไทย 

ช่ือเตม็ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ภาษาศาสตร์) 

ช่ือย่อ :  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ  

ช่ือเตม็ :  Doctor of Philosophy 

(Linguistics) 

ช่ือย่อ :  Ph.D. (Linguistics) 

ภาษาไทย  

ช่ือเตม็ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษา

และการสื่อสารสากล) 

ช่ือย่อ :  ปร.ด. (ภาษาและการ

สื่อสารสากล) 

ภาษาองักฤษ 

 ช่ือเตม็ : Doctor of Philosophy 

(Language and Global 

Communication) 

ช่ือย่อ :  Ph.D. (Language and 

Global Communication) 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอด

หลกัสูตร 

60 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 

ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 

 

ปรับระยะเวลาศึกษาจากเดิมไม่เกนิ 

6 ปี เป็นไม่เกนิ 5 ปีตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

 

มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

3 แห่งได้แก่  

มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

4 แห่งได้แก่  
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1) Illinois State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) Victoria University of 

Wellington ประเทศนิวซีแลนด ์

3) School of Information and 

Communication, Meiji University 

ประเทศญ่ีปุ่น 

 

1) Illinois State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) University of South Florida 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) University of Queensland 

ประเทศออสเตรเลีย  

4) University of Canberra ประเทศ

ออสเตรเลีย 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการ

พิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 

เป็นหลักสูตรใหม่ โดยจะเร่ิมใช้

หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2557  

ปรับเป็นเร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุงใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่

หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

 

หลักสูตรมีความพร้อมในการ

เผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี

การศึกษา 2561 

ปรับความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสูตรฯ จากปีการศึกษา 2561 

เป็นปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จ

การศึกษา 

1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย

ภาษาแห่งชาติ 

2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐ

และเอกชน 

3. นักวิจัยด้านภาษา 

4. ผู้น าองค์กรการศึกษา 

5. นักวิชาการ 

6. นักแปล 

7. นักเขียน 

1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย

ภาษาแห่งชาติ 

2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐ

และเอกชน / อาจารย์สอนภาษา  

3. นักภาษาศาสตร์ / นักวิจัยและ

นักวิชาการด้านภาษา / ด้าน

พัฒนาการรับรู้และเรียนรู้ภาษา  

4. ผู้บริหารองค์กรการศึกษา 

5. นักออกแบบนวัตกรรมการสอน

ภาษา / นักวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล

ภาษา 

6. นักออกแบบและพัฒนา 

แอปพลิเคชัน 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการ

พฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา

ในการวางแผนหลกัสูตร 

  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

 

สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกจิหลัก

ส าคัญต้องสนับสนุนประเทศไทยใน

ยุคที่โลกก าลังขับเคล่ือนไปอย่าง

สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกจิหลัก

ส าคัญต้องสนับสนุนการศึกษาของ

ประเทศไทยซ่ึงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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รวดเรว็ คือ การเสริมสร้างขีด

ความสามารถของคน มหาวิทยาลัย

เป็นก าลังส าคัญในการช่วยประเทศ

ผลิตคนคุณภาพสูง เป็นคนที่มีทักษะ

การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เปิดใจกบัสื่อ

การเรียนรู้แบบใหม่ มีความเข้าใจ

ระบบความคิดและกระบวนทัศน์ของ

คนต่างวัฒนธรรม มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล มี

ทักษะความคิดด้านการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรฯ 

จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพ่ือจะ

สามารถพัฒนาคนให้มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ได้ ท าให้หลักสูตรฯ 

เดิมยังไม่สอดรับกบัความ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว หลักสูตรฯ 

เลง็เหน็ว่าในปัจจุบันยังไม่สามารถ

ผลิตคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ 

ในโอกาสครบรอบพัฒนาปรับปรุงทุก 

5 ปี ตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรฯ ได้เพ่ิมองค์ความรู้ด้าน

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ

สอนภาษา  เน้นการจัดการเรียนรู้

แบบวิจัยเป็นฐาน และส่งเสริมให้

นิสิตฝึกประสบการณ์ท าวิจัยร่วมกบั

ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ เพ่ือช่วยในการ

แก้ปัญหาดังกล่าว 

ต้องขับเคล่ือนโดยมีฐานคิดหลักคือ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ในยุคที่เทคโนโลยีมี 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็จึงส่งผล

กระทบต่อหลายอาชีพและมีการลด

จ านวนการจ้างงาน เน่ืองจาก

เทคโนโลยีสามารถเข้ามาแทนที่

แรงงานคน อย่างไรกต็ามทักษะการ

สื่อสารยังคงเป็นเคร่ืองมือส าคัญใน

การถ่ายทอดความคิดที่ลึกซ้ึงระหว่าง

มนุษย์ในชุมชนและสังคมโลกที่จะท า

ให้การเจรจาต่อรองส าเรจ็ลุล่วงอย่าง

มีประสิทธภิาพ เทคโนโลยีจึงยังไม่

สามารถแทนที่คุณลักษณะน้ีของ

มนุษย์ได้ ในทางตรงกนัข้าม

เทคโนโลยียังต้องอาศัยความสามารถ

ด้านภาษาของมนุษย์ในการสั่งการ

และป้อนข้อมูล นอกจากน้ีในปัจจุบัน

จะเหน็ได้ว่าจ านวนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยลดลงอย่างเหน็ได้ชัดจึง

เกดิการแข่งขันระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้มีจ านวน

ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

 

ตามแผนความร่วมมือทางสังคมและ

วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน เน้น

การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี

ความสุข ประเทศสมาชิกในกลุ่ม

ในยุคที่โลกเช่ือมต่อกนัง่ายขึ้น การ

สื่อสารในโลกปัจจุบันจ าเป็นต้อง

อาศัยการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเรว็ใน

ยุคดิจิทัล มนุษย์ควรต้องรู้ภาษา
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ประชาคมอาเซียนล้วนประกอบไป

ด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ ์แต่ละ

ชาติพันธุจ์ะมีภาษาและวัฒนธรรมที่

แตกต่างกนัไป การตระหนักถึงความ

แตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม 

และการยอมรับความหลากหลายของ

แต่ละเช้ือชาติจะน าไปสู่การอยู่

ร่วมกนัและสร้างความเข้าใจอนัดี

ระหว่างสมาชิก หลักสูตรฯ ตระหนัก

ถึงความแตกต่างของกลุ่มคน ภาษา

และวัฒนธรรมดังกล่าว จึงปรับปรุง

หลักสูตรฯ ให้มีเน้ือหารายวิชาที่สร้าง

ให้ผู้เรียนมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ

กบัภาษาอืน่ที่มีความแตกต่างจาก

ภาษาของตน และส่งเสริมให้นิสิต

ผลิตงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่

ดีต่อภาษาระหว่างคนต่างชาติพันธุ ์

อนัจะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจอนั

ดีและความสามัคคีของคนใน

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนที่มีการเคล่ือนย้ายแรงงาน

จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอย่างเสรี 

รวมถึงชาวต่างชาติหล่ังไหลเข้ามา

มากขึ้น ความเคารพและให้เกยีรติ

ภาษาอืน่ว่ามีศักด์ิศรีไม่แตกต่างจาก

ภาษาของตนเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ

ด าเนินชีวิตและท ากจิการต่างๆ 

ร่วมกนัในสังคมอย่างราบร่ืนและ

ยังให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

มากกว่าหน่ึงภาษา เน่ืองจาก

แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีอยู่อย่างไร้

ขีดจ ากดัในโลกออนไลน์เป็น

ภาษาองักฤษจึงมีความจ าเป็นที่คนใน

โลกดิจิทัลควรต้องมีความรู้และความ

เช่ียวชาญด้านภาษาอย่างลุ่มลึกจึงจะ

สามารถเลือกรับข้อมูลและแยกแยะ

ข้อมูลแฝงหรือข้อคิดเหน็ออกจาก

ข้อเทจ็จริง นอกจากน้ี ความไม่เท่า

เทียมกนัในสังคม ความเหล่ือมล า้

ทางเพศ การครอบง าของผู้มีอ านาจ

ซ่ึงสะท้อนผ่านวาทกรรมและชุด

ความคิด มนุษย์จึงต้องควรตระหนัก

และเรียนรู้ถึงความมีอ านาจของภาษา

ที่ใช้ในการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อ

สังคมโลก 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 

11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและ

ความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 

จากการวิเคราะห์ปัญหาของชาติและ

คุณภาพของคนในประเทศ หลักสูตร

ฯ จึงปรับแนวทางการเรียนรู้ โดย

บูรณาการเน้ือหาข้ามสาขาวิชา เพ่ือ

ช่วยให้นิสิตเหน็ภาพรวมและสามารถ

น าความรู้ที่ได้ในศาสตร์ที่แตกต่างกนั

ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา

ประเทศชาติและคุณภาพของคนใน

ประเทศ 

นอกจากน้ี หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญ

กบัการเรียนรู้แบบผลลัพธเ์ป็นฐาน 

(outcome-based learning) เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามที่

หลักสูตรฯ ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้

เน้ือหารายวิชาเสริมทักษะที่เรียกว่า 

soft skills ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ทักษะ

ย่อย ดังน้ี 

1) ทักษะส่วนบุคคล เช่น การคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิด

สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  

การแก้ปัญหา ภาษาและการสื่อสาร 

2) ทักษะด้านอาชีพ เช่น การเจรจา

ต่อรอง การเข้าใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย การจัดการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้ 

3) ทักษะทางสังคม เช่น การ

ประสานงานกบัผู้อืน่ การแก้ปัญหา

ข้อขัดแย้ง การเป็นผู้น า การท างาน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

หลักสูตรฯ จึงปรับรูปแบบการเรียน

การสอน วิธวัีดและประเมินผลให้

สอดคล้องกบัแนวทางการเรียนรู้แบบ

ผลลัพธเ์ป็นฐาน 

หลักสูตรฯ พัฒนาจากการบูรณาการ

ของสองหลักสูตร คือ หลักสูตร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ และหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

เน่ืองจากเกดิความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเน่ืองและรวดเรว็ หลักสูตรฯ จึง

ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้สอดรับกับ

ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้

ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมก้าวทันโลกใน

ยุคดิจิทัล สามารถประยุกต์ความรู้

เพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านภาษาในการ

พัฒนาประเทศและเป็นส่วนหน่ึงใน

การช่วยพัฒนาคุณภาพของคนด้าน

การสื่อสารในประเทศ 

ในปัจจุบันภาษาองักฤษมี

บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร 

การที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขัน

ด้านเศรษฐกจิกบันานาประเทศใน

สังคมโลกและก้าวข้ามอุปสรรคด้าน

การสื่อสารภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็น

ปัญหาเร้ือรังของประเทศไทยมาช้า

นานได้น้ัน หลักสูตรฯ ตระหนักถึง

ความส าคัญของการผลิตผู้เรียนที่

ต้องมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสื่อสาร

ภาษาองักฤษ รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่จะช่วย

ให้การสื่อสารภาษาองักฤษเกดิผล

สัมฤทธิ์สูงสุด  

หลักสูตรฯ จึงได้มีการ

เปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่เพ่ือให้

ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญและสามารถ

บูรณาการศาสตร์ทั้งสามแขนงในการ
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วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ

ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษต่อไป  

12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของ

สถาบัน 

 

อาจารย์ในระดับสถาบันศึกษา

จ าเป็นต้องท าวิจัย เน่ืองจากเป็นหน่ึง

ในพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการวิจัยน าไปสู่องค์ความรู้

ใหม่ที่ต้องน ามาบูรณาการในจัดการ

เรียนการสอนกับรายวิชาในหลักสูตร

อย่างต่อเน่ือง การปรับปรุงหลักสูตร

ฯ ในคร้ังน้ีจึงให้ความส าคัญกบั

กระบวนการวิจัยมากขึ้น โดยเน้นการ

ตั้งสมมติฐาน การประยุกต์และต่อ

ยอดความรู้เชิงทฤษฎี การสร้างความ

เข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปร

ที่มีความเป็นไปได้การแก้ไขปัญหา 

การคิดเชิงวิพากษ์ การแลกเปล่ียน

และการร่วมมือกนัของนิสิต มีความ

เป็นผู้น า และมีจิตส านึกต่อโลก น า

ผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อ

สังคม 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตของ

หลักสูตรฯ มี 2 ประเดน็หลัก คือ   

SSAP1 การเป็นแหล่งความ

เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและ

นวัตกรรมการเรียนรู้  

ข้อ 1 สร้างหรือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือพัฒนา

คนไทย 4.0  

ข้อ 3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นไป

ตามความต้องการของสังคม 

SSAP5 การพัฒนาและ

เสริมสร้างปัญญานิสิตและบุคลากร 

ข้อ 1 สนับสนุน ส่งเสริม 

พัฒนานิสิตให้ มี คุณลักษณะตาม

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 2 เสริมสร้างปัญญาและ

พัฒนาทักษะด้านคนและสังคมของ

นิสิต หลักสูตรฯ จึงปรับโครงสร้าง

หลักสูตรและเน้ือหารายวิชารวมทั้ง

ผลักดันให้นิสิตผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรมให้สอดคล้องพันธกจิหลัก

ของมหาวิทยาลัย เน้นความส าคัญ 3 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสอนภาษา 

2) ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ 

และ 3) ด้านการสื่อสารสากลและ

เทคโนโลยี อกีทั้งส่งเสริมงานวิจัย

ด้านภาษา การสอนภาษา และการ

สื่อสารสากลในโลกดิจิทลัผ่าน

กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดย

ฝึกการตั้งสมมติฐาน การประยุกต์

และต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎี การ
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สร้างความเข้าใจต่อปัญหา การ

พิจารณาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้

การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ 

การแลกเปล่ียนและการร่วมมือกนั

ของนิสิต มีความเป็นผู้น า และมี

จิตส านึกต่อโลก น าผลงานวิจัยที่ได้

ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบนั 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/

ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ 

 

 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ 

หลักสูตรฯ บริหารจัดการร่วมกบั

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของ

หลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  

 

 

1.1 ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย

ด้านภาษาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบ

การสอนภาษา 

สร้างผู้น าทางวิชาการและวิจัยด้าน

ภาษาและการสื่อสารสากล  

 

1.2 ความส าคัญ หลักสูตรฯ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

ความเป็นเลิศด้านภาษาศาสตร์ เน้น

ศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือ

ตอบสนองและสนับสนุนในทุก

ศาสตร์แห่งภาษา 

ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤต

อ ยู่  2 เ ร่ือง  ไ ด้แ ก่  1) ระดับการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยโดย

ภาพรวม ไ ม่ เ ป็นที่ น่ าพอใจการ

ถ่ายทอดความคิดยังอยู่ในระดับผิว

เผินและไม่สามารถสื่อสารในหัวข้อที่

มีความซับซ้อน หรือความคิดที่ลึกซ้ึง

ไปสู่ผู้รับสารได้ 2) ปัญหาที่เกิดจาก
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ก า รสื่ อ ส า ร ทั้ ง ใน ร ะดั บองค์ กร 

ระดับชาติ และระดับสังคมโลก ที่

ส่ งผล ต่อความเ ข้ า ใจและคว าม

ร่วมมือของคนในบริบทการท างาน

และการอยู่ร่วมกนั  

หลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นสืบเน่ืองมาจากการ

ขาดแคลนครูสอนภาษาที่ มีความ

เช่ียวชาญภาษาอังกฤษอย่างลึกซ้ึง

แล ะข าด วิ ธี ก า รสอนภาษ าที่ จ ะ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ 

หลักสูตรฯ น้ี จึง มุ่ง เน้นผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและ

ความเช่ียวชาญเฉพาะทั้ งด้านการ

สอนภาษาและการสื่ อสารสากล 

เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ฝึกสอนให้แก่

ผู้ เ รี ยน ไ ด้อ ย่ า ง มีประสิ ท ธิภ าพ 

นอกจากน้ียังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้

เป็นผู้น าในองค์กรที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในด้านการสื่อสาร  

1.3 วัตถุประสงค์ 

 

หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ  

ดังน้ี 

1. มีความรู้ในทฤษฎีภาษาศาสตร์

และมีศักยภาพในการท าวิจัยขั้นสูง

ด้านภาษาศาสตร์ และสามารถน า

องค์ความรู้ไปประยุกต์ในการเรียน

การสอนภาษาและการสร้าง

นวัตกรรมการสอนภาษา  

2. มีความสามารถในการบูรณาการ

ภาษาศาสตร์กบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านวัฒนธรรม สังคม และการ

สื่อสารในองค์กร 

หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้และความเช่ียวชาญใน

ทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร  

2. มีศักยภาพในการท าวิจัยขั้นสูง

ด้านภาษาและการสื่อสารสากล  

3. สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์

ด้านการสอนภาษาองักฤษ สร้าง

นวัตกรรมด้านภาษาและการสื่อสาร

สากล 
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3. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม 

จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและความ

หลากหลายของชาติพันธุ ์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตในสังคมและสังคมโลก 

หมวดที ่3 ระบบจดัการศึกษา การ

ด าเนินการ และโครงสรา้งของ

หลกัสูตร 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) และ

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การ

สื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกบั

ภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็นบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสิทธิ์

สมัครเข้าศึกษาได้ 

3) เป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการ

ใช้ภาษาองักฤษในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

1) นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

ภาษาศาสตร์ไม่เท่าเทียมกนั 

2) นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เน่ืองจากนิสิตส่วนมากมีพ้ืนฐาน

ทางด้านภาษาและมนุษยศาสตร์ ซ่ึง

 

 

 

 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) และตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา  

การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่

เกี่ยวข้องกบัภาษา ต้องได้รับคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็น

บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้

มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 

3) เป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการ

ใช้ภาษาองักฤษในระดับดีและต้อง

สอบผ่านการสอบภาษาองักฤษทั่วไป

ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ระดับคะแนน 

70 หรือมีคะแนนผลการสอบ 

TOEFL iBT ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน

หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต ่ากว่า 

6.0   

1) นิสิตมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาองักฤษได้ในระดับที่แตกต่าง

กนั และมีปัญหาด้านทักษะการเขียน

เชิงวิชาการ 
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2.4 กลยุทธใ์นการดาเนินการเพ่ือ

แก้ไขปัญหา/ข้อจากดัของนิสิตในข้อ 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ถูกฝึกมาในลักษณะการมองภาพรวม

มากกว่าการหาเหตุผลตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

3) นิสิตขาดทักษะการโต้แย้งเชิง

วิชาการ 

 

1) ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชา

ภาษาศาสตร์ร่วมแบบไม่นับหน่วยกติ

กบันิสิตระดับปริญญาโทในบาง

รายวิชาตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ก าหนดให้อาจารย์จัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ โดยฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล

ภาษา และนาเสนอความคิดเหน็ใน

ช้ันเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการ

วิเคราะห์บทความวิชาการ และ

บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียน การแสดงความ

คิดเหน็ การโต้แย้งทางวิชาการ เป็น

ส่วนหน่ึงของเกณฑ์การประเมินผล 

 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 – 2561 ในแต่

ละปีการศึกษา 8 คน 

 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด

หลักสูตร ในเวลาราชการจ านวน 

200,000 บาท 

2) นิสิตขาดทักษะการโต้แย้งเชิง

วิชาการ 

 

 

 

 

 

1) ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อม: การฝึกทักษะ

การเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

2) ก าหนดให้อาจารย์จัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ โดยฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล

ภาษา และน าเสนอความคิดเหน็ใน

ช้ันเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการ

วิเคราะห์บทความวิชาการ และ

บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียน การแสดงความ

คิดเหน็ การโต้แย้งทางวิชาการ เป็น

ส่วนหน่ึงของเกณฑ์การประเมินผล 

 

 

หลักสูตรฯ จะรับนิสิตเข้าศึกษาในแต่

ละปีการศึกษาในเวลาและนอกเวลา

ราชการรวมทั้งหมดจ านวน 10 คน  

 

นอกเวลาราชการ เพ่ิมค่าธรรมเนียม

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเป็นจ านวน 

300,000 บาท 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 

 

 

 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 

หน่วยกติ 

 

 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 

หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 

-  หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกติ 
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-  ปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ -  ปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ 

 

3.1.3 รายวิชา  

ข้อ 1 หมวดวิชาบังคับ 

 

 

ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกติ ดังน้ี  

1) ภษ711 สัทวิทยาขั้นสูง 

2) ภษ712 วากยสัมพันธข์ั้นสูง 

3) ภษ713 อรรถศาสตร์และวัจน

ปฏบัิติศาสตร์ขั้นสูง 

4) ภษ751 การวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ขั้นสูง 

5) ภษ752 สัมมนาภาษาศาสตร์  

 

ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

1) ภษส731 สัมมนาด้าน

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล 

2) ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

 

ข้อ 2 หมวดวิชาเลือก 

 

ก าหนดให้นิสิตเลือกจากกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงต่อไปน้ี จ านวน 9 หน่วยกติ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

1) ภษ714 วิธวิีเคราะห์และโต้แย้ง

ทางภาษาศาสตร์  

2) ภษ815 ความสัมพันธร์ะหว่าง

ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์

3) ภษ816 ความสัมพันธร์ะหว่าง

วากยสัมพันธก์บัอรรถศาสตร์  

4) ภษ817 ความสัมพันธร์ะหว่าง

วัจนปฏบัิติ-ศาสตร์และปริจเฉท

  

กลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

▪ กลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยา 

1) ภษ721 ภาษาศาสตร์ปริชาน 

2) ภษ822 ประเดน็ปัจจุบันด้าน

ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  

3) ภษ823 ประเดน็ปัจจุบันด้านการ

รับภาษาและการสอนภาษา  

▪ กลุ่มภาษาศาสตร์สังคม 

1) ภษ731 ประเดน็ปัจจุบันด้าน

ภาษาศาสตร์สังคม 

2) ภษ832 ประเดน็ปัจจุบันด้าน

ปริจเฉทอเิลก็ทรอนิกส์  

3) ภษ833 การฟ้ืนฟูภาษา 

หมวดวิชาเลือก มี 2 กลุ่ม ก าหนดให้

เรียนจ านวน 12 หน่วยกติ  

กลุ่มภาษา 

1) ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้

อบรมด้านภาษา                                                

2) ภษส712 การประยุกต์ระบบเสียง

ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

3) ภษส713 การประยุกต์ไวยากรณ์

ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา  

4)ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การ

สอนภาษา  

5) ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์

การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

6) ภษส716 การผลิตสื่อเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา  

กลุ่มการสื่อสารสากล 

1) ภษส721 การสื่อสารในมุมมอง

ภาษาศาสตร์สังคม                                           

2) ภษส722 ภาษากับสื่อในศตวรรษ

ที่ 21                                                        

3) ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม 

และการสื่อสารสากล                                        

4) ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีใน

การสื่อสารดิจิทัล           
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5) ภษส725 ความหมายกบัการ

สื่อสาร 

6) ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการ

สื่อสาร                       

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ 711 สัทวิทยาขั้นสูง  

ภษ 712 วากยสัมพันธข์ั้นสูง  

ภษ 713 อรรถศาสตร์และวัจน

ปฏบัิติศาสตร์ขั้นสูง    

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 751 การวิจัยด้านภาษาศาสตร์

ขั้นสูง 

ภษ 752 สัมมนาภาษาศาสต  

วิชาเลือก  เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

รวม 9 หน่วยกติ  

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

วิชาเลือก  เลือก 2 รายวิชา จากกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

รวม 6 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ ์  

รวม 12 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ ์  

รวม 12 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ์ 

รวม 12 หน่วยกติ 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษส731 สัมมนาด้านภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

วิชาเลือก 2 รายวิชา 

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสาร

สากล 

วิชาเลือก 2 รายวิชา 

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

ปพอ891  ปริญญานิพนธ ์  

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ891  ปริญญานิพนธ ์  

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

ปพอ891  ปริญญานิพนธ ์  

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ891  ปริญญานิพนธ ์  

รวม 9 หน่วยกติ 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ตัดรายช่ือ รศ.วรรณกานต์ ลิขิรัต

นพร และเพ่ิมอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็น 7 คน คอื ผศ.ดร.

อญัชลี จันทร์เสม  
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ผศ.ดร.อุสาภรณ์ สุขารมณ์ และ อ.

ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง  

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์

การสอนและการประเมินผล  

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษ

ของนิสิต   

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 5 ด้าน  

 

 

 

เพ่ิมคุณลักษณะพิเศษของนิสิตเป็น 

6 ด้าน  

 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

ใหแ้ก่คณาจารย ์

2.2  การพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพด้านอืน่ๆ 

 

 

 

ข้อ 2.2 การพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพด้านอืน่ๆ ประกอบด้วย 4 ข้อ 

 

 

 

เพ่ิมข้อ 5 และข้อ 6 ด้านการส่งเสริม

ให้อาจารย์เข้าร่วมการน าเสนอ

งานวิจัยและการเชิญอาจารย์ต่าง

สถาบันมาแลกเปล่ียนความรู้ 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ประกอบด้วย 7 ข้อย่อย ได้แก่  

1. การบริหารหลักสูตร 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียน

การสอน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

4. การบริหารบุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการให้

ค าแนะน านิสิต 

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปรับการเขียนให้สอดคล้องตาม

เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา

ของ สกอ. โดยประกอบไปด้วย 7 ข้อ

ย่อย ได้แก่ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นิสิต 

4. อาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ภษส711  ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา                                       3 (2 – 2 – 5)                                                                                            

LGC711  Linguistics for Language Trainers  

หลักการ แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ด้านสทัศาสตร์ สทัวิทยา วากยสมัพันธ ์อรรถศาสตร์ และ 

วัจนปฏบิัติศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
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ภษส712  การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา                   3 (2 – 2 – 5)                                                                                                                                                                              

LGC712  A Practical Application of English Phonetics and Phonology to Language  

                        Teaching 

หลักการเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การประยุกต์ความรู้ ด้านเสียงกับการสอน

ภาษาองักฤษ   

 

ภษส713  การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษกับการสอนภาษา                   3 (2 – 2 – 5)                                                              

LGC713  A Practical Application of English Syntax to Language Teaching 

หลักการ กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามกฎเกณฑ์และการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างวลี 

โครงสร้างประโยค การประยุกต์ความรู้ ด้านไวยากรณ์กบัการสอนภาษาอังกฤษ   

 

ภษส714  การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา                                            3 (3 – 0 – 6) 

LGC714  Second Language Acquisition and Application to Teaching 

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ล าดับการเรียนรู้ ภาษา  

การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างในการเรียนภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองต้ังแต่ระยะต้น 

ระยะกลาง และระยะปลาย รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา การแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน 

การรับและการผลิตภาษาวิธกีารสอนภาษาที่สอดคล้องไปกบัแต่ละทฤษฎี  

 

ภษส715  ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6)  

LGC715  Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language  

ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน สื่อการสอน และการออกแบบหลักสูตร จุดเด่นและจุดด้อยเพ่ือ

ประยุกต์ใช้กบัการสอนภาษา  

 

ภษส716  การผลิตสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา                  3 (2 – 2 – 5)     

LGC716  Technology and Innovation for Language Teaching  

การผลิตและออกแบบสื่อ สือ่ผสมในการสอนภาษา การฝึกสร้างนวัตกรรมเพ่ือออกแบบกิจกรรม 

การสอนภาษาโดยใช้สือ่มัลติมิเดีย  
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ภษส721  การสือ่สารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                    3 (3 – 0 – 6)                                                                                            

LGC721  Sociolinguistic Perspectives on Communication 

การสื่อสารผ่านมุมมองทางสังคม ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการสื่อสาร การแปรและการ

เปล่ียนแปลงของภาษา ทัศนคติต่อภาษา นโยบายภาษา ความส าคัญของภาษาที่มีต่อการสือ่สารในสงัคม

โลก การรักษาความเป็นชาติ การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูภาษา 

 

ภษส722  ภาษากบัสือ่ในศตวรรษที่ 21                                                 3 (3 – 0 – 6)                                                                                           

LGC722  Language and Media in 21
st
 Century 

ลักษณะภาษาที่ใช้ในสื่อสารมวลชนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการ ผ่านช่องทาง

วิทยุ โทรทศัน์ สิ่งพิมพ์ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่สงัคมออนไลน์ บทบาทและอทิธพิลของสือ่ที่มีต่อพฤติกรรม

และความเชื่อของผู้รับสารผ่านการใช้ภาษา 

 

ภษส723  ความคิด วัฒนธรรม และการสือ่สารสากล                                 3 (3 – 0 – 6) 

LGC723  Mind, Culture, and Global Communication  

ความสมัพันธร์ะหว่างภาษา วัฒนธรรม และความคิด การสือ่ความคิดและการตีความหมายในการ

สือ่สารแต่ละวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของคนในสงัคมต่างๆ 

 

ภษส724  ภาษาและเทคโนโลยีในการสือ่สารดิจิทลั                                    3 (2 – 2 – 5)                           

LGC724  Language and Technology in Digital Communication 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในการสือ่สารยุคดิจิทัล ในห้องสนทนา เวบ็บล็อก 

กระดานสนทนา และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

ภษส725  ความหมายกบัการสือ่สาร                                                     3 (3 – 0 – 6) 

LGC725  Meaning and Communications   

หลักการและแนวคิดด้านความหมายระดับค า ความสัมพันธ์ทางความหมายของค าพ้อง

ความหมาย ค าตรงข้าม ค าแม่กลุ่ม ระดับประโยค ความก ากวม เงื่อนไขความจริง และข้อความที่แสดง

ผ่านภาษาทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสือ่สาร   

  

ภษส726  จิตวิทยาภาษาในการสือ่สาร                                                   3 (3 – 0 – 6) 

LGC726  Psychology of Language in Communication   

ประเดน็ด้านจิตวิทยาภาษาที่อยู่ในความสนใจ แนวคิด ทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห์ด้าน 

การรับภาษาและการผลิตภาษา การประมวลผลภาษา รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาในการ

สือ่สาร 
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ภษส731  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์                       3 (1 – 4 – 4) 

                        เพ่ือการสือ่สารสากล 

LGC731  Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

การวิเคราะห์บทความวิ จัย  สัมมนาประเด็นปัญหาของการใช้ภาษา หรือข้อโต้แย้งทาง

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจของนิสติ  โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทความ

วิจัย 

 

ภษส732  วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสือ่สารสากล   3 (2 – 2 – 5) 

LGC732  Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global  

                        Communication in Language and Global Communication 

วิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การต้ังสมมติฐานและค าถามในงานวิจัย  วิธี

เกบ็ข้อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา  สรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ  การ

อ้างอิง  การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ  และเน้นจริยธรรมในการวิจัย 
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ภาคผนวก ช   

ข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
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AGREEMENT FOR COLLABORATION RENEWAL  

by and between 

Srinakharinwirot University and 

The University of South Florida 

This agreement is made and entered into by and between the University of South 

Florida (USF) Board of Trustees, a public body corporate, located in Tampa, Florida, United 

States of America, and Srinakharinwirot University, an institution for higher education, located in 

Bangkok, Kingdom of Thailand. The parties hereto agree as follows:  

 

Purpose: 

1) Recognizing the importance of mutual collaboration and the contributions to 

society made by institutions of higher education, both parties share a desire to develop mutually 

strengthening and enriching international educational and research experiences for both faculty and 

students. 

2) The primary purpose of this agreement is to provide a general basis within 

which specific cooperative activities of an academic and cultural nature may be implemented 

involving faculty and/or students from USF and Srinakharinwirot University. 

3) Faculty and researchers in various disciplines will be encouraged to develop 

contacts and propose collaborative projects. Each project proposal will be considered on its merits 

and on availability of funds. The two institutions will seek internal and external sources for support 

of programs and exchanges, which may be developed as a result of this agreement. 

4) As specific projects in education or research are developed, each will 

require a written Memorandum of Understanding (or a Contract) which will set forth the terms and 

conditions of the project(s). These Memoranda or Contracts will be approved and signed by 

appropriate administrators at each institution. 

General Provisions: 
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1. All research and other collaborative activities conducted pursuant to this 

agreement shall be conducted in accordance with the laws and regulations appropriate to each 

institution. In the case of USF, these are the laws of the United States of America, the State of 

Florida, and the rules and regulations of the Florida Board of Governors and the University of 

South Florida. In the case of Srinakharinwirot University, these are the laws of Thailand and the 

rules and regulations of Srinakharinwirot University. 

2. This agreement shall take effect when executed by both parties and shall 

terminate at the end of three years. The agreement shall be automatically renewed for additional 

five-year periods unless either party provides the other with written notice that it wishes to 

terminate. Notice of termination by either party must be given at least 90 days in advance. This 

agreement may be modified by written agreement of both parties at any time. Nothing within this 

agreement shall create any financial obligation or cause any hardship to either party. 

3. At USF, modification to this agreement shall be initiated through the Office 

of the Dean of International Affairs, and at Srinakharinwirot, through the President's office.
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IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed two copies of this instrument, each of which shall be 

considered an original. 

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA              SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 

 Pansiri Phansuwan 

 

 

 

Associate Dean, USF Medicine International                               Vice President, Academic Affairs  

Morsani College of Medicine 

 

 

 

 

 

 

                               Wuttichai Thanapongsathorn 

                               Dean, Faculty of Medicine 

 

 

 Date Date 

 
Associate Vice President for GIO al Affairs 

 
 

 

Final approval for the University of South Florida  

Board of Trustees, a public body corporate, by: 
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Date: 

UNIVERSITY OF QUEENSLAND 

 

 

 

 

MEMORANDUM FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND INTERCHANGE IN ACADEMIC ACTIVITIES 

between 

SRINAKHARINVVIROT UNIVERSITY, THAILAND 

and 

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND, AUSTRALIA 

 

In order to strengthen cooperation and interchange in teaching and research between the two universities, both sides express their intention to establish affiliations in accordance with 

the following principles. 

1. It is the intention of the undersigned that there should be mutual exchange of academic materials, including such items as scientific publications, curricula information, and pertinent 

research reports. 

2. It is the hope of the undersigned that each university will nominate students to be associated with the other university for study and research. The respective universities will carry 

the responsibility for the nomination of their own students while the acceptance will be wholly within the province of the host university. Financial responsibility for each student 

should be carried by the university that sends the student. This is not intended to preclude the possibility that a student may apply for and be awarded a scholarship or similar grant 

for which he or she may be eligible. 

3. It is further intended that, subject to the host university's agreement in each case, there should be visits of academic staff from each institution who will engage in research and 

advanced study and may give seminars. Such staff will undertake research free of research charge. Their travelling expenses (both international and inland) will be borne by the 

sending university. Each side will provide visiting scholars from the other with facilities for work. The host university will assist the visiting scholar in matters of health, language, 

and local custom that may arise in the course of the visit. 

4. Each university may invite academic staff from the other to visit in order to give lectures. In such a case their travelling (both international and inland), as well as research expenses 

during their stay will be borne by the host university. 

5. It is intended that where possible, each university will invite scholars from the other solely to participate in conferences, workshops and academic discussions and will include scholars 

visiting the university for longer periods in such conferences, workshops, and academic discussions. All expenses are to be paid by the participants but the host university may offer, 

but is in no way committed, to meet all or a portion of the costs. 

6. Each side will give prior notification to the other side of the names of the staff members of the two universities who will participate in delegations and attend academic conferences 

in the other country so as to maximise opportunity to discuss matters of mutual exchange and cooperation. 

The above mentioned terms are to be carried out beginning in the academic year of 1984. A working plan is to be made by both universities once a year either jointly or through 

an exchange of the draft working plan made by either side. The plan is to be carried out pending approval by both universities 

              Vice-Chancellor,  

     University of Queensland. 
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