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การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา   

    เม่ือวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรงุแก้ไขคร้ังน้ีแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2559 

เม่ือวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  

3. หลักสตูรปรับปรงุแก้ไขใหม่น้ี เร่ิมใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

4. รายละเอยีดในการปรับปรงุแก้ไข  

 ขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจาํหลักสตูร ดังน้ี  

  1. นาํรายช่ือ รศ.วรรณกานต์ ลิขติรัตนพร (ลาํดับที่ 4) ออก และเล่ือน อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสดิ์ 

(ลาํดับที่ 5) ขึ้นเป็นลาํดับที่ 4 แทน  

  2. เพ่ิมรายช่ือ อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธาํรง และ อ.ดร.สนุทรี คันธรรมพันธ ์เป็นลาํดบัที่ 5 และ 6 ตามลาํดบั  

 

รายช่ืออาจารยป์ระจําหลกัสูตร (เดิม) 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

สถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา 

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

M.A. (TESOL), 2539 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Portland State University, USA 

University of British Columbia, 

Canada 

2. ผศ.ดร.ศิริพร  ปัญญาเมธกุีล ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร), 2543 

 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. รศ.วรรณกานต์ ลิขติรัตนพร ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2524 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

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

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
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อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

สถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
รายช่ืออาจารยป์ระจําหลกัสูตร (ใหม่) 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

สถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.สกุญัญา  เรืองจรญู 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  ปัญญาเมธกุีล ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร), 2543 

 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธาํรง 

(รายใหม่) 

อ.บ. (ศิลปะการละคร), 2542 

M.A. (Communication Studies-Media 

and Gender Studies), 2547 

ศศ.ม. (สาขาภาษาศาสตร์องักฤษ), 2555 

ศศ.ด. (สาขาภาษาศาสตร์องักฤษ), 2560 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Portland State University, USA 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

6. อ.ดร.สนุทรี คันธรรมพันธ ์

(รายใหม่) 

ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น), 2534 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537 

M.Ed. (Japanese Language Education), 

2554 

Ph.D. (Japanese Language and 

Culture), 2558 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Tokyo Gakugei University, 

Japan 

Daito Bunka University, Japan 
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 5. โครงสร้างหลักสตูรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทยีบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดับอดุมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธกิาร ไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูรฯ 

หมวดวิชา 

โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม่ 

หน่วยกิต หน่วยกิต 

แผน ก 

(2) 

แผน ข แผน ก 

(2) 

แผน ข 

1. วิชาบังคับ 18 18 18 18 

2. วิชาเลือก 6 12 6 12 

3. สารนิพนธ ์ - 6 - 6 

4. ปริญญานิพนธ ์ 12 - 12 - 

หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 36 36 36 36 

 

   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

   (ลงช่ือ)...................................................................... 

                (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสริิ พันธุส์วุรรณ) 

                                                       ตาํแหน่ง  รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ปฏบิัติงานแทน 

                 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                 วันที่…………..เดือน………………………….พ.ศ………... 


