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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

รหสัหลกัสูตร T2558000000044 

ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล 

ภาษาองักฤษ : Doctor of Philosophy Program in Language and Global Communication 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาและการสื่อสารสากล) 

 ช่ือย่อ :  ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสารสากล) 

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

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

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

- 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

54 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  

5.2 ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 
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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. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง ช่ือเดิมหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.

2557) โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 

11/2561 เม่ือวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 เดือน มกราคม 

พ.ศ 2562 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 12 เดือน 

กุมภาพันธ ์ พ.ศ 2562 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี

การศึกษา 2564 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ 

2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน / อาจารย์สอนภาษา  

3. นักภาษาศาสตร์ / นักวิจัยและนักวิชาการด้านภาษา / ด้านพัฒนาการรับรู้และเรียนรู้ภาษา  

4. ผู้บริหารองค์กรการศึกษา 

5. นักออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษา / นักวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลภาษา 

6. นักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร.นันทนา 

วงษไ์ทย 

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สถาบนับณัฑติพัฒน- 

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกจิหลักส าคัญต้องสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยซ่ึงในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ต้องขับเคล่ือนโดยมีฐานคิดหลักคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ในยุคที่ เทคโนโลยี มี 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบต่อหลายอาชีพและมีการลดจ านวนการจ้างงาน เน่ืองจากเทคโนโลยี

สามารถเข้ามาแทนที่แรงงานคน อย่างไรกต็ามทกัษะการสื่อสารยังคงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการถ่ายทอดความคิด

ที่ ลึกซ้ึงระหว่างมนุษย์ในชุมชนและสังคมโลกที่จะท าให้การเจรจาต่อรองส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีจึงยังไม่สามารถแทนที่ คุณลักษณะน้ีของมนุษย์ได้ ในทางตรงกันข้ามเทคโนโลยียังต้องอาศัย

ความสามารถด้านภาษาของมนุษย์ในการสั่งการและป้อนข้อมูล นอกจากน้ีในปัจจุบันจะเหน็ได้ว่าจ านวนนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงเกิดการแข่งขันระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้มีจ านวนผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น  
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11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในยุคที่โลกเช่ือมต่อกันง่ายข้ึน การสื่อสารในโลกปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว  

ในยุคดิจิทลั มนุษย์ควรต้องรู้ภาษามากกว่าหน่ึงภาษา เน่ืองจากแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจ ากดัในโลก

ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นที่คนในโลกดิจิทลัควรต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านภาษาอย่าง

ลุ่มลึกจึงจะสามารถเลือกรับข้อมูลและแยกแยะข้อมูลแฝงหรือข้อคิดเหน็ออกจากข้อเทจ็จริง นอกจากน้ี ความไม่

เทา่เทยีมกนัในสงัคม ความเหล่ือมล า้ทางเพศ การครอบง าของผู้มีอ านาจซ่ึงสะท้อนผ่านวาทกรรมและชุดความคิด 

มนุษย์จึงต้องควรตระหนักและเรียนรู้ถึงความมีอ านาจของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ พัฒนาจากการบูรณาการของสองหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เน่ืองจากเกิดความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว หลักสูตรฯ จึงปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้สอด รับกับ

ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือ

สร้างนวัตกรรมด้านภาษาในการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพัฒนาคุณภาพของคนด้านการสื่อสาร

ในประเทศ  

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการสื่อสาร การที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันด้าน

เศรษฐกจิกบันานาประเทศในสงัคมโลกและก้าวข้ามอุปสรรคด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของ

ประเทศไทยมาช้านานได้น้ัน หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตผู้เรียนที่ ต้องมีความรู้ด้าน

ภาษาศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่มีความทนัสมัยที่จะ

ช่วยให้การสื่อสารภาษาองักฤษเกดิผลสมัฤทธิ์สงูสดุ  

หลักสตูรฯ จึงได้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญและสามารถบูรณาการศาสตร์

ทั้งสามแขนงในการวิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

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  

หลักสูตรฯ จึงปรับโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหารายวิชารวมทั้งผลักดันให้นิสิตผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

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

และภาษาศาสตร์  และ 3) ด้านการสื่ อสารสากลและเทคโนโลยี อีกทั้ ง ส่งเสริมงานวิ จัยด้านภาษา  
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การสอนภาษา และการสื่อสารสากลในโลกดิจิทัลผ่านกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยฝึกการต้ังสมมติฐาน 

การประยุกต์และต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎี การสร้างความเข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้

การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การแลกเปล่ียนและการร่วมมือกันของนิสิต มีความเป็นผู้น า และมีจิตส านึก

ต่อโลก น าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคม 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

      ไม่ม ี

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

     ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

13.3 การบริหารจดัการ 

      หลักสตูรฯ บริหารจัดการร่วมกบัหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

สร้างผู้น าทางวิชาการและวิจัยด้านภาษาและการสื่อสารสากล  

1.2 ความส าคญั 

ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตอยู่ 2 เร่ือง ได้แก่ 1) ระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย

โดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจการถ่ายทอดความคิดยังอยู่ในระดับผิวเผินและไม่สามารถสื่อสารใน

หัวข้อที่มีความซับซ้อน หรือความคิดที่ลึกซ้ึงไปสู่ผู้รับสารได้ 2) ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารทั้งใน

ระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับสังคมโลก ที่ส่งผลต่อความเข้าใจและความร่วมมือของคนใน

บริบทการท างานและการอยู่ร่วมกนั  

หลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นสืบเน่ืองมาจากการขาดแคลนครูสอนภาษาที่มี

ความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษอย่างลึกซ้ึงและขาดวิธีการสอนภาษาที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

หลักสูตรฯ น้ีจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทั้งด้าน

การสอนภาษาและการสื่อสารสากล เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถน าความรู้ไปประยุกต์

ฝึกสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าในองค์กร

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการสื่อสาร  

1.3 วตัถุประสงค ์

หลักสตูรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้และความเช่ียวชาญในทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร  

2. มีศักยภาพในการท าวิจัยขั้นสงูด้านภาษาและการสื่อสารสากล  

3. สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ สร้างนวัตกรรมด้านภาษา

และการสื่อสารสากล 
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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 าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย/

บัณฑติใหม่ อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์พิเศษประเมิน

หลักสตูร 

 ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติที่มี

คุณภาพหลักสตูร 

 

 วิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ

การผลิตบัณฑติ 

 วิเคราะห์ภาวะการณ์ได้งาน

ท าของบัณฑติ 

 น าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษามาเป็น

ข้อมูลในการจัดท า

หลักสตูรฯ  

 

 รายงานสรุปผลการ

สมัภาษณ์ 

 มคอ.7 รายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร 

 

 

 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

ได้ส่วนเสียมาวิพากษ์

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

พัฒนาชุมชนและสังคม 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่มีงานวิจัยร่วมกบั

สถาบันอื่นและ 

สหสาขาวิชา 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่น าเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 ร้อยละของการเป็น

ศาสตราจารย์รับเชิญ  

 

 ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแขง็

ของสังคมต่ออาจารย์

ประจ า 

 พัฒนานิสติด้านการท าวิจัย  สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์/

เผยแพร่และน าเสนอ 

ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ/ 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาต ิ

 จ านวนนิสติที่ตีพิมพ์และ

น าเสนอผลงานวิจัยคิด

เป็นร้อยละ 100 
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แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

 สนับสนุนให้นิสิตร่วมท า

วิจัยกบัคณาจารย์ใน

สถาบัน 

 จ านวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์/น าเสนอใน

วารสารวิชาการ/ 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาต ิ
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) และตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาภาษา การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกบัภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็นบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสทิธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 

3) เป็นผู้มีความรู้และมีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษในระดับดีและต้องสอบผ่านการสอบภาษาองักฤษ

ทั่วไปของบัณฑติวิทยาลัยที่ระดับคะแนน 70 หรือมีคะแนนผลการสอบ TOEFL iBT ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน

หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต ่ากว่า 6.0   

4) มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

หลักสตูรฯ ได้สรุปปัญหาของนิสติแรกเข้า ดังต่อไปนี้  

1) นิสติมีความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษได้ในระดับที่แตกต่างกนั และมีปัญหาด้านทกัษะ

การเขียนเชิงวิชาการ 

2) นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งเชิงวิชาการ 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

หลักสตูรฯ มีวิธกีารด าเนินการช่วยเหลือนิสติอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้  

1) ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม: การฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  

2) ก าหนดให้อาจารย์จัดกจิกรรมการเรียนรู้  โดยฝึกนิสติให้วิเคราะห์ข้อมูลภาษา และน าเสนอความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 
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3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้งทาง

วิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารประเมินผล  

2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลักสตูรฯ จะรับนิสติเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษานอกเวลาราชการรวมทั้งหมดจ านวน 10 คน 

จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา (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 านวนนิสติที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 10 คน 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ

ประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรให้สาขาวิชา เพ่ือผลิตบัณฑติในหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต

บัณฑติ ดังน้ี 

     2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและ

การสื่อสารสากล 

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 

 

 

 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 12 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล 
 

 

ส าหรบันิสิตท่ีเรียนนอกเวลาราชการ 

     
ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 139,000 139,000 

 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน   

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

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

 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารยพ์เิศษ   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 1,500 บาทต่อชั่วโมง (ต้องไม่เกนิ 90 ชั่วโมง) 99,000 99,000 

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

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 5,000      109,000 

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)  30,000      139,000 

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ -      139,000 

  ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ -    139,000 

  หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร     139,000 

  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,390,0000  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่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/์สารนพินธ ์ 19,400   186,200 

 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานพินธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500 188,700 

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธห์ลัก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500 193,200 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธร่์วม (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสติ 1 คน) 3,500 196,700 

 ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสติ 1 คน) 4,000 200,700 

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500 205,200 

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 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 านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x จ านวนปี) 3,120 308,980 

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (7,380 x จ านวนปี) 22,140 331,130 
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 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร                    300,000 

 ***หมายเหตุ ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการไปต่างประเทศ 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่นๆ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

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 

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  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล     3 (1 – 4 – 4) 

LGC731  Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

ภษส732  วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล     3 (2 – 2 – 5) 

LGC732  Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 
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2. หมวดวิชาเลือก มี 2 กลุ่ม ก าหนดให้เรียนจ านวน 12 หน่วยกติทั้ง 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มภาษา  

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา                                              3 (2 – 2 – 5)                                                          

LGC711 Linguistics for Language Trainers  

ภษส712 ระบบเสยีงภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบัการสอนภาษา                     3 (2 – 2 – 5)                                                                                                   

LGC712 English Phonetics and Phonology and Application  

                       to Language Teaching                      

ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษและการประยุกต์กบัการสอนภาษา                      3 (2 – 2 – 5)                                                                                           

LGC713 English Syntax and Application 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 การแปลเชิงปฏบัิติการ                                                                3 (2 – 2 – 5) 

LGC716 Translation Practicum  

 

กลุ่มการสือ่สารสากล 

ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สังคม                                           3 (3 – 0 – 6)                                                                                         

LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication 

ภษส722 ภาษากบัสื่อในศตวรรษที่ 21                                                        3 (3 – 0 – 6)                                                                                           

LGC722 Language and Media in 21st Century 

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

LGC723 Mind, Culture, and Global Communication  

ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั                                           3 (2 – 2 – 5)  

LGC724 Language and Technology in Digital Communication 

ภษส725 ความหมายกบัการสื่อสาร                                                            3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC725 Meaning and Communications   

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร                                                          3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC726 Psychology of Language in Communication   

 

3. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกติ (แบ่งลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา คร้ังละ 9 หน่วยกติ) 

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  

GRD891  Dissertation  
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ความหมายของรหัสวิชา 

1) รหัสตัวอกัษร 

ภษส (LGC)  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (Language and  

                                         Global Communication) 

2) รหัสตัวเลข 

- ตัวเลขแรก  หมายถึง  ช้ันปี 

7  หมายถึง     ปริญญาเอก ปี 1 

- ตัวเลขกลาง  หมายถึง  กลุ่มวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 

  เลข  1  หมายถึง ภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

                                                             การสอนภาษา 

  เลข  2  หมายถึง การสื่อสารสากล  

          เลข  3  หมายถึง          การสมัมนาและการวิจัย 

 เลข  9  หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

- ตัวเลขท้าย  หมายถึง  ล าดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง 

3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล 

3 

วิชาเลือก เลือก 2 รายวิชา 6 

รวม 9 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล 

3 

วิชาเลือก เลือก 2 รายวิชา 6 

รวม 9 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

รวม 9 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

รวม 9 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

รวม 9 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา                                         3 (2 – 2 – 5)                                                          

LGC711 Linguistics for Language Trainers  

หลักการ แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ด้านสทัศาสตร์ สัทวิทยา วากยสมัพันธ์ อรรถศาสตร์ และ 

วัจนปฏบัิติศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

 

ภษส712 ระบบเสยีงภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบัการสอนภาษา                     3 (2 – 2 – 5)                                                                                                   

LGC712 English Phonetics and Phonology and Application  

                       to Language Teaching 

หลักการเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การประยุกต์ความรู้ด้านเสียงกับการสอน

ภาษาองักฤษ 
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ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษและการประยุกต์กบัการสอนภาษา                  3 (2 – 2 – 5) 

LGC713 English Syntax and Application to Language Teaching 

หลักการ กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามกฎเกณฑ์และการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างวลี 

โครงสร้างประโยค การประยุกต์ความรู้ด้านไวยากรณ์กบัการสอนภาษาองักฤษ   

 

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  

ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน สื่อการสอน และการออกแบบหลักสูตร จุดเด่นและจุดด้อยเพ่ือประยุกต์ใช้กับ

การสอนภาษา  

 

ภษส716 การแปลเชิงปฏบัิติการ                                                             3 (2 – 2 – 5) 

LGC716 Translation Practicum 

วิเคราะห์และโต้แย้งทฤษฎีการแปลที่หลากหลายและเหมาะสมกบัตัวบท ฝึกแปลตัวบทที่แตกต่างกนั

ในโลกดิจิทลั การเลือกใช้เทคนิคการแปลให้เหมาะสมตามบริบท เปรียบเทยีบการแปลด้วยคอมพิวเตอร์กบั

มนุษย์  

ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สังคม                                        3 (3 – 0 – 6)                                                                                         

LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication 

การสื่อสารผ่านมุมมองทางสังคม ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการสื่อสาร การแปรและการเปล่ียนแปลง

ของภาษา ทัศนคติต่อภาษา นโยบายภาษา ความส าคัญของภาษาที่มีต่อการสื่อสารในสังคมโลก การรักษา 

ความเป็นชาติ การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูภาษา 

 

ภษส722  ภาษากบัสื่อในศตวรรษที่ 21                                                    3 (3 – 0 – 6)                                                                                           

LGC722  Language and Media in 21st Century 

ลักษณะภาษาที่ใช้ในสื่อสารมวลชนในศตวรรษที่  21 ผ่านช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ บทบาทและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมและความเช่ือของผู้รับสารผ่าน

การใช้ภาษา 
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ภษส723  ความคิด วัฒนธรรม และการสื่อสารสากล                                   3 (3 – 0 – 6) 

LGC723  Mind, Culture, and Global Communication  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม และความคิด การสื่อความคิดและการตีความหมายในการ

สื่อสารแต่ละวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของคนในสงัคมต่างๆ 

 

ภษส724  ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั                                     3 (2 – 2 – 5)  

LGC724  Language and Technology in Digital Communication 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล ในห้องสนทนา เว็บบล็อก 

กระดานสนทนา และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

ภษส725 ความหมายกบัการสื่อสาร                                                        3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC725 Meaning and Communications   

หลักการและแนวคิดด้านความหมายระดับค า ความสัมพันธ์ทางความหมายของค าพ้องความหมาย  

ค าตรงข้าม ค าแม่กลุ่ม ระดับประโยค ความก ากวม เง่ือนไขความจริง และข้อความที่แสดงผ่านภาษาทั้งทางตรง

และทางอ้อมในการสื่อสาร   

 

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร                                                      3 (3 – 0 – 6)                                                                                                                                                                               

LGC726 Psychology of Language in Communication   

ประเดน็ด้านจิตวิทยาภาษาที่อยู่ในความสนใจ แนวคิด ทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห์ด้าน 

การรับภาษาและการผลิตภาษา การประมวลผลภาษา รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ภาษาในการสื่อสาร 

 

ภษส731  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล     3 (1 – 4 – 4) 

LGC731  Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

การวิเคราะห์บทความวิจัย  สมัมนาประเดน็ปัญหาของการใช้ภาษา หรือข้อโต้แย้งทางภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจของนิสติ  โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัย 

 

ภษส732  วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล     3 (2 – 2 – 5) 

LGC732  Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global  

                        Communication in Language and Global Communication 

วิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การตั้งสมมติฐานและค าถามในงานวิจัย  วิธีเกบ็

ข้อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา  สรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ  การอ้างอิง  

การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

และเน้นจริยธรรมในการวิจัย 

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  36  หน่วยกติ 

GRD891  Dissertation  36  หน่วยกติ 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 19 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.ศิริพร  

ปัญญาเมธกุีล 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร.นันทนา 

วงษไ์ทย 

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สถาบนับณัฑติพัฒน- 

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

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

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3 ผศ.ดร.นันทนา วงษไ์ทย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2543 

 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหาร

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.อสุาห์ภรณ ์สขุารมณ ์ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545  

ค.บ. (พัฒนาการเดก็และครอบครัว), 

2553 

M.Ed. (Applied Linguistics), 2547 

Ph.D. (Applied Linguistics), 2554 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

 

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 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Portland State University, USA 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

7 อ.ดร.อรรถสทิธิ์  บุญสวัสดิ์ 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 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเรจ็การศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และต้องเป็นหัวข้อ

ทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสารสากล ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยปริญญานิพนธ์มุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดเพ่ือการสอนภาษาและอธิบายปรากฏการณ์

ภาษาในการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสารสากล 

ผลการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาและการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเชิงพรรณนาและเชิงประจักษ์  

นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลตั้งแต่การเสนอหัวข้อการวิจัย 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 

และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา  

2) ทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้

ทฤษฎีทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสาร และสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอันน ามาซ่ึง

องค์ความรู้ใหม่ 

3) ทักษะการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถใน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพได้อย่างลึกซ้ึง น าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

การประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งแสดงความคิดเหน็ในการอภิปรายงานปริญญานิพนธ์ของตนเองได้

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
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วิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เกี่ยวกบัประเดน็วิจัยทางภาษา การสอนภาษา 

และการสื่อสารสากล ที่นิสิตสามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าปริญญานิพนธ์ รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิต

เข้าร่วมประชุม สัมมนาด้านภาษา การสอนภาษา และการสื่อสาร จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธเ์พ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสติได้ตลอดเวลา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 

ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการที่เข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์น้ันๆ 

เข้าร่วมในการสอบ โดยในการสอบนิสิตจะน าเสนอปริญญานิพนธ์และอธบิายช้ีแจงตามประเดน็ค าถาม

ของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะตัดสินผลว่านิสิตสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่านนิสิต

จะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอภายในกรอบเวลาที่บัณฑติวิทยาลัย

ก าหนดไว้ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

(1) มีความเช่ียวชาญในการสื่อสาร

ภาษาองักฤษในระดับสูง  

น าเสนอรายงาน/การวิจัยอย่างมีตรรกะและ

ล าดับขั้นตอนโดยใช้ภาษาองักฤษ 

(2)  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

ใหม่และสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน

ภาษาและการสื่อสาร 

 

ฝึกวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิจาก

การเรียนการสอนภาษาและการสื่อสารโดยใช้

ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและการสื่อสาร 

รวมทั้งฝึกให้นิสติสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทาย

ทฤษฎีอนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ในการสร้าง

งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้น 

คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทาง

วิชาการและวิจัย  

 

 ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิจัยทุกรายวิชา 

 สอดแทรกจรรยาบรรณในการ

ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล

ที่ได้จากการวิจัยเพ่ือให้ได้ผล

การวิเคราะห์ตามที่ต้องการ  

 การประเมินผลงานของนิสิต

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด โดยใช้

โปรแกรมการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานวิชาการของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

 การสงัเกตพฤติกรรมจาก 

การท างาน 

1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา  

มีความเป็นกลาง และเคารพ

ศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

 มอบหมายให้นิสติวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา 

 ก าหนดให้นิสิตเกบ็ข้อมูล

ภาคสนาม โดยเคารพศักด์ิศรี

ของผู้บอกภาษา 

 การสงัเกตพฤติกรรมด้าน

ทศันคติ  เน้นความเป็นกลาง

ในการวิเคราะห์ภาษาและการ

สื่อสารจากการน าเสนองานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

2.1 มีความลุ่มลึกด้านวิชาการใน

ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและ

การสื่อสาร 

 บรรยาย อภิปราย สัมมนา

ร่วมกนัระหว่างอาจารย์กบั

นิสติ 

 แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาข้อมูล

ภาษา กรณีศึกษาด้านการสอน

ภาษาและการสื่อสาร 
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 วิเคราะห์ข้อมูลภาษาที่

หลากหลายโดยใช้ทฤษฎี

ภาษา การสอนภาษาและการ

สื่อสารแบบคลาสสกิและร่วม

สมัย 

 เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชา 

 เข้าร่วมสมัมนากบัหน่วยงาน

ภายนอก 

 การสอบย่อย 

 การสอบกลางภาค และปลาย

ภาค 

 การท าโครงงาน/รายงาน 

 การน าเสนอผลงาน 

 การสรุปบทความวิจัย  และ 

การเขียนวิพากษ์ 

2.2 สามารถอธบิายทฤษฎีภาษา 

การสอนภาษา และการสื่อสารได้

อย่างถูกต้อง 

 ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้เรียน และ

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

 ใช้เทคนิคการเรียนการสอน

แบบ Active Learning  

 ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

ในหัวข้อวิจัยที่สนใจ 

 ประเมินจากผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการฝึก

ปฏบัิติของนิสติ เช่น การ

ทดสอบย่อย การสอบกลาง

ภาค การสอบปลายภาค หรือ 

ประเมินจากรายงาน และ 

การน าเสนอรายงาน 

 ประเมินจากผลการสอบ

ประมวลความรู้ การสอบ

หัวข้อปริญญานิพนธ ์การ

ตีพิมพ์บทความวิจัย  

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

3.1 สามารถวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิ

จากการเรียนการสอนภาษาและ

การสื่อสารโดยใช้ทฤษฎีภาษา 

การสอนภาษาและการสื่อสาร 

 เน้นการสอนให้นิสติรู้จักบูรณา

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

หรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซ่ึง

องค์ความรู้ใหม่ในการสร้าง

 จัดอภิปราย สัมมนา   

 ฝึกการใช้ภาษาและการสื่อสาร

ในการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ 

 การน าเสนอผลงาน 

 การวิพากษ์งานของผู้อื่น 
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ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 ก าหนดให้นิสิตทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ

สงัเคราะห์ความรู้ที่ได้มา

สนับสนุนและ/หรือโต้แย้งกับ

หัวข้อวิจัยของตน 

 ฝึกทกัษะการคิดขั้นสงู 

 การสงัเคราะห์จากการทบทวน

วรรณกรรม 

3.3 รู้เทา่ทนัและมีวิจารณญาณ

ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ภาษาและการสื่อสารในสงัคม 

 มีการท างานเกบ็ข้อมูลภาษา

ภาคสนามและสื่อสังคม

ออนไลน์  

 งานวิจัยภาคสนามและสื่อ

สงัคมออนไลน์ 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

4.1 สามารถประเมินตนเอง 

วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการท างาน

ระดับสงู และมีความรับผิดชอบ 

 ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงาน

และประเมินตนเอง 

 การสงัเกตพฤติกรรม 

 การน าเสนอผลงาน 

 แบบประเมินตนเอง  

4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาท

ผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 

 จัดกจิกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้

นิสติได้วิพากษ์และให้

ข้อเสนอแนะผลงานของผู้อื่น 

รวมถึงรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่นโดยไม่มีอคติ 

 มอบหมายให้นิสติท างานกลุ่ม  

 ให้นิสติก าหนดบทบาทหน้าที่ 

ในการท างานกลุ่ม 

 ฝึกทกัษะแสดงความคิดเหน็

และให้ข้อเสนอแนะอย่าง

สร้างสรรค์ 

 ฝึกทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 การสงัเกตพฤติกรรม 

 การน าเสนอผลงาน 

 แบบประเมินตนเอง เพ่ือน

ประเมินเพ่ือน และประเมิน

โดยผู้สอน 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในการสื่อสารและ

การน าเสนอรายงาน/งานวิจัย 

อย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

 

 ก าหนดให้นิสิตอภิปราย 

สมัมนา แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ 

 ก าหนดให้นิสิตน าเสนอ

รายงาน ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา 

 อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ 

 ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมและ/

หรือน าเสนอผลงานวิจัยใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วม

โครงการเร่งรัดและติดตาม

ความก้าวหน้าการท าปริญญา

นิพนธ ์

 การประเมินการน าเสนอ 

 การประเมินผลจากการ

สงัเกต 

 การสอบปากเปล่า 

  การสงัเกตพฤติกรรมการ

น าเสนอในช้ันเรียน 

 จ านวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์รายงานสบืเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ

(proceedings) ระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 การเขียนรายงาน 

 หัวข้อและเค้าโครงงานวิจัย 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสบืค้นข้อมูล 

วิเคราะห์ผลวิจัยและการน าเสนอ

รายงาน 

 ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง โดยอาจารย์

แนะน าฐานข้อมูลด้านภาษา

การสอนภาษา และการสื่อสาร

ที่หลากหลาย 

 จัดให้มีรายวิชาที่ผสมผสาน

การเรียนแบบช้ันเรียนกบัการ

เรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 มอบหมายให้นิสติส่งงานและ

แสดงความคิดเหน็ผ่าน E-

learning Courseware 

 การประเมินจากสถิติการใช้  

E-learning courseware  

 การประเมินจากแบบฝึก 

ในรายวิชา 

 การน าเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

5.3 สามารถใช้โปรแกรมสถิติ

เพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง

ปริมาณ  

 เชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย

เชิงปริมาณมาบรรยายและ

อบรมเชิงปฏบัิติการ 

 การประเมินจากจ านวน

ปริญญานิพนธ/์รายงานที่ใช้

โปรแกรมและสถิติ 

 

       6. ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร  

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

6.1 มีความเช่ียวชาญในการ

สื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในระดับสูง 

 เน้นการสอนให้นิสติได้ใช้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ครบทั้ง 4 ทกัษะ  

 ฝึกให้นิสติอภิปราย น าเสนอ

งานวิจัยเด่ียวและกลุ่ม  

 ก าหนดให้นิสิตเขียนสรุป

บทความวิชาการและวิจัย 

วิพากษ์ รายงานการวิจัย  

 การอภิปรายกลุ่ม การ

น าเสนองานวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย  

 เค้าโครงปริญญานิพนธ ์

สอบประมวลความรู้ และ

การสอบปากเปล่า  

6.2 มีความสามารถในการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์

งานวิจัยด้านภาษาและการสื่อสาร 

และนวัตกรรมด้านการสอน

ภาษาองักฤษ 

 ก าหนดให้นิสิตท าวิจัยในทุก

รายวิชา  

 ฝึกการสร้างสื่อการสอนและ

นวัตกรรมการสอนภาษา  

 รายงานวิจัย การน าเสนอ

งานวิจัย 

 สื่อการสอนและนวัตกรรม

การสอนภาษา 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย 

1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา มีความเป็นกลาง และ

เคารพศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา  

2. ด้านความรู้  2.1 มีความลุ่มลึกด้านวิชาการในทฤษฎีภาษา การสอน

ภาษาและการสื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

2.2 สามารถอธบิายทฤษฎีภาษา การสอนภาษา และการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิ

จากการเรียนการสอนภาษาและการสื่อสารโดยใช้ทฤษฎี

ภาษา การสอนภาษาและการสื่อสาร 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามา

ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 รู้เทา่ทนัและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ภาษาและการสื่อสารในสงัคม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถประเมินตนเอง วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการท างานระดับสงู และมีความ

รับผิดชอบ 

4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งใน

บทบาทผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการสื่อสาร

และการน าเสนอรายงาน/งานวิจัยอย่างมีตรรกะและ

ล าดับขั้นตอน 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืค้น

ข้อมูล วิเคราะห์ผลวิจัยและการน าเสนอรายงาน 

5.3 สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัย

เชิงปริมาณ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

6.1 มีความเช่ียวชาญในการสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในระดับสูง 

6.2 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ

สร้างสรรค์งานวิจัยด้านภาษาและการสื่อสารและ

นวัตกรรมด้านการสอนภาษาองักฤษ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก → ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6   

ทกัษะพสิยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 1 2 1 2 3 

 

1 2 1 2 3 1 2 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ

ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา 

       

 

       

ภษส712 ระบบเสยีงภาษาอังกฤษ

และการประยุกต์กบัการสอนภาษา 

       

 

       

ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษและ

การประยุกต์กบัการสอนภาษา 

       

 

       

ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การ

สอนภาษา 

              

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การ

สอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

              

ภษส716 การแปลเชิงปฏบัิติการ               

ภษส721 การสื่อสารในมุมมอง

ภาษาศาสตร์สงัคม 
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รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6   

ทกัษะพสิยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 1 2 1 2 3 

 

1 2 1 2 3 1 2 

ภษส722 ภาษากบัสื่อในศตวรรษที่ 

21 

              

ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และ

การสื่อสารสากล 

              

ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการ

สื่อสารดิจิทลั 

              

ภษส725 ความหมายกบัการสื่อสาร        

 

       

ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร        

 

       

ภษส731 สัมมนาด้านภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

              

ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสาร

สากล 
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รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6   

ทกัษะพสิยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 1 2 1 2 3 

 

1 2 1 2 3 1 2 

ปพอ891 ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาเอก 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

หมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

หลักสตูรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกรายวิชา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา มคอ.3 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอน 

เทคนิคและวิธีการสอน กจิกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธกีารประเมินผลกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของ

รายวิชา และความรับผิดชอบหลักที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคของทุกรายวิชาว่าสะท้อนความ

รับผิดชอบหลักของรายวิชาที่สอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และมีความสอดคล้องกับเทคนิคและวิธีการสอน 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการสอนหรือไม่ หลังสอบปลาย ภาคคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาผลรายวิชาที่เปิดสอนในทุกภาคการศึกษาเกี่ยวกับระดับคะแนนของรายวิชา

ต่างๆ ในหลักสตูรและน าเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร   

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่าหว่า 3.00      

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเทา่ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ

เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึง

ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

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

ปฏบัิติงานให้อาจารย์ใหม่  

2) หลักสตูรฯ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑติและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสตูร  

3) หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร  

4) มีระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์

และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

1) มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาการเรียนการสอน 

2) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

3) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 

4) คณะจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

ทางวิชาการเป็นประจ าทุกปีทั้งในและต่างประเทศ 

5) หลักสตูรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ

สมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

6) หลักสตูรฯ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยเชิญอาจารย์

ต่างสถาบันที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในหัวข้อต่างๆ ในสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดสมัมนาวิชาการของหลักสตูรเป็นประจ าทุกปี 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูรฯ ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

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

ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 

5. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูรเป็นประจ าทุกปี และน าผลการประเมิน

มาวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการประเมินหลักสตูร 

 

2. บณัฑิต 

สมรรถนะของหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และมี

ทกัษะโต้แย้ง สนับสนุน หรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม

ด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสาร นิสิตได้รับการพัฒนาในการท าวิจัยในทุกรายวิชา นิสิตจึงสามารถท า

วิจัยขนาดย่อมและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังมีรายวิชาสัมมนา

ภาษาศาสตร์และรายวิชาวิจัยซ่ึงบูรณาการกบัโครงการเสริมทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสติน าเสนอหัวข้อ

วิจัยอีกทั้งยังมีโครงการฝึกนิสิตในการเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกฝนเขียนงานวิจัย

เป็นภาษาอังกฤษในสาขาที่อยู่ในความสนใจของนิสิต และสามารถพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ผลงานซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก  าหนด  

เน่ืองจากนิสติในหลักสตูรฯ ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษาในระดับต่างๆ หลักสตูรฯ จึงได้

ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตโดยส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และน าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเหน็ และแนวทาง

การปรับปรุงหลักสูตรฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาในการปรับเน้ือหา

รายวิชา สาระของหลักสตูร และการจัดโครงการในการพัฒนานิสติ 
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3. นสิิต 

3.1 การรบันสิิต 

หลักสตูรฯ ก าหนดกระบวนการรับนิสติตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและจ านวนการรับนิสิต

ตามที่ก  าหนดไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนิสติ  

2. หลักสูตรฯ มีนโยบายเปิดรับนิสิตนอกเวลาราชการ รวมทั้งประเมินจากสถิติการรายงานตัว

ของบัณฑิตวิทยาลัย หากจ านวนการรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนและนิสิตมารายงานตัวน้อยกว่าจ านวนที่

เปิดรับ จะเปิดรับสมัครทุกรอบตามที่บัณฑติวิทยาลัยแจ้งมา  

3. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร ออก

ข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสมัภาษณ์วิชาการ  

4. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบเข้าของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ และ

ส่งผลการคัดเลือกและรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา

ก่อนน าส่งบัณฑติวิทยาลัย 

 

3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา  

หลักสตูรฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 

 1. ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในช่วงเช้า 

ประชุมนิสิตช้ันปีที่ 1 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา แนะน าสิ่งที่ควรรู้ทั่วไปและจ าเป็นต่อ

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 2. ในช่วงบ่าย หลักสูตรฯ ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 

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 าปริญญานิพนธ์ 6) การ

เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสูตรฯ และ 7) ระบบการช่วยเหลือนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาได้ตาม

ระยะเวลาที่หลักสตูรฯก าหนด และเป็นการป้องกนัลาออกกลางคัน  

 

      3.3 การควบคุม ดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์ 

หลักสตูรฯ มีการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติ ดังน้ี  

 1. หลักสตูรฯ แจ้งให้นิสติปฏบัิติตามคู่มือและขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

 2. หลักสตูรฯ ก าหนดให้วันพุธของทุกสปัดาห์เป็น Office Hours เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสติ 

 3. หลักสตูรฯ ก าหนดให้การให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธบู์รณาการกบัรายวิชาสมัมนาและวิจัย  
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4. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการท า 

ปริญญานิพนธ ์

 

3.4 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษามีการก ากับดูแลติดตามให้ค าปรึกษา

นิสติทั้งด้านวิชาการและวิจัยอย่างใกล้ชิด ในภาคการศึกษาที่ 2 หลักสตูรฯ แจ้งให้นิสติทราบเพ่ือเตรียม

ตัวสอบประมวลความรู้เพ่ือน าไปสู่การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3 นอกจากน้ีใน

กรณีนิสิตไม่เข้าเรียนเกิน 2 คร้ัง หรือไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างการท าปริญญานิพนธ์เกิน 1 

เดือน หรือมีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 ภายใน 1 ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นิสิต

ทราบเป็นรายบุคคล และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกันและพยายามช่วยกันติดตามนิสิตทุกช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้นิสิตคงอยู่ในหลักสูตรฯ 

ตลอดจนส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสตูรฯ ก าหนด   

 

3.5 ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนสิิต 

               หลักสตูรฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ ดังน้ี  

1. ประธานหลักสตูรฯ แจ้งช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนให้แก่นิสติวัน

ปฐมนิเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียน ได้ที่เวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

2. เม่ือนิสติมีปัญหาด้านวิชาการนิสติสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือหาข้อแก้ไข 

3. หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว จะแนะน าให้นิสติกรอก

แบบฟอร์มการร้องเรียนส่งที่ประธานหลักสตูรฯ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

เพ่ือพิจารณาหาข้อแก้ไข   

4. ในกรณีที่การจัดการข้อร้องเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจของนิสติ นิสติสามารถเสนอเร่ืองไปยัง

บัณฑติวิทยาลัยเพ่ือยุติข้อร้องเรียนและค าตัดสนิของคณบดีบัณฑติวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสดุ 

 

4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยแ์ละการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างครบวงจรและสอดคล้อง

ไปกบัแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอตัราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์  

1. มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ใ ห้มี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการลาออกหรือการย้ายสังกัด การ

เกษียณอายุราชการ การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการทุกภาค
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การศึกษา การจัดสรรอัตราก าลังของคณะฯ จะจัดการตามความขาดแคลนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของแต่ละหลักสตูร 

3. หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรอตัราก าลัง หลักสูตรฯ จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 

โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและสาขาที่เช่ียวชาญที่หลักสูตรฯ 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 าปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรฯ และรายวิชา รวมถึงการจัดโครงการ

ต่างๆ ในการพัฒนานิสิต 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 าหลักสูตรฯ ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือน าผล

การประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสตูรฯ ในปีการศึกษาถัดไป  
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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 โดยสามารถขอทุนสนับสนุนได้จากหน่วยงานอื่น

ในมหาวิทยาลัย 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

หลักสตูรฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสตูร ดังน้ี 

1. โครงสร้างหลักสูตรได้ออกแบบไว้อย่างสมดุลในรายวิชาทฤษฎีและประยุกต์ครอบคลุมทุก

สาขาที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ได้แก่ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ และการสอน

ภาษา 

2. หลักสตูรฯ จัดสอนรายวิชาตาม มคอ.2 ให้เหมาะสมตามช้ันปี 

3. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาแผนการสอนใน มคอ.3 ว่าแต่ละรายวิชา

มีหัวข้อที่ครอบคลุมสาระเน้ือหาที่ก  าหนดในค าอธบิายรายวิชาครบถ้วน เน้ือหามีการเรียงล าดับก่อนหลัง

ที่เหมาะสม และอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงเน้ือหาการ

สอนให้ทนัสมัย สอดคล้องกบั Trend ในสาขาน้ัน 

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 หัวข้อบรรยายร่วมกันและก าหนดให้รายวิชาที่เชิญ

ออกข้อสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้   

6. หลักสูตรฯ น างบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจัดโครงการฯ พัฒนานิสิตให้ได้ผลลัพธ์ตาม

การออกแบบหลักสตูร 
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5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

หลักสตูรฯ มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนเป็นลักษณะการสอนร่วมของอาจารย์ที่มีความ

เช่ียวชาญในแขนงที่แตกต่างกัน และก าหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน รวมทั้งค านึงถึงภาระงานของอาจารย์  

2. ประธานหลักสูตรฯ ประชุมการจัดตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาและพิจารณาความ

ต้องการของนิสติในการเลือกกลุ่มรายวิชาเลือก 

3. หลักสูตรฯ พิจารณาถึงความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันปี นิสิตไม่ควรเรียนซ า้กับ

อาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกนิ 3 รายวิชา เพ่ือป้องกนัการซ า้ซ้อนของเน้ือหาที่เรียน 

4. หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณารายช่ืออาจารย์พิเศษของทุกรายวิชา  

5. เมื่อเสร็จสิ้ นภาคการศึกษา นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านรายงานสรุปผลการประเมิน

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

6. ประธานหลักสูตรฯ น าผลการประเมินผู้สอนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสติเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนต่อไป 

 

5.3 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้

หลักสตูรฯ มีกระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  ดังน้ี 

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

รายวิชา  

2. หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาในประเดน็เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์การสอนและเน้ือหาในรายวิชา  ความสอดคล้องตามความรับผิดชอบหลักของแต่ละรายวิชาที่

ปรากฏใน มคอ.2  และการวัดและประเมินผลมุ่งเน้นให้นิสติได้ฝึกฝนกระบวนการท าวิจัยในทุกรายวิชา   

3. ประธานหลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและอธบิาย มคอ.3 ให้นิสติรับทราบเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผลและคุณธรรมจริยธรรมเน้นเร่ืองการไม่คัดลอกผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ในสปัดาห์แรกของภาคการศึกษา   

 

5.4 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังน้ี  

1. หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงนิสิตเร่ือง 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 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ

ในหลักสตูร โดยปฏบัิติตามกระบวนการของฝ่ายวิชาการคณะฯ ดังน้ี  

1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชากรอกแบบรายงานการทวนผลสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา

ที่เปิดสอน โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้จัดท าข้ึน  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณา รายงานการทวนสอบผลการเรียนทุก

รายวิชา 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบผลการเรียนของแต่ละ

รายวิชา ผลการเรียนรู้และการกระจายเกรดของระดับคะแนนทุกรายวิชา และหากพบว่ามีการกระจายที่

ผิดปกติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาขอให้ผู้สอนช้ีแจง และอาจเสนอให้

ปรับเปล่ียนตามมติที่ประชุม 

4. ประธานหลักสูตรฯ สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกรายวิชา 

น าเสนอรายงานในที่ประชุมหลักสูตรฯและน าส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เพ่ือน าเสนอ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป 

5.  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว ประธานหลักสูตรฯ แจ้งอาจารย์ผู้สอนกด

ส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) และลงนาม 

6.  หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษาลงนามและเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1 หลักสตูรฯ มีระบบการด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ด้านอุปกรณ์การศึกษา การใช้งานอนิเทอร์เนต็ รวมถึงสื่อโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน 

ให้แก่นิสติโดยประสานงานกับคณะฯ 

6.2 คณะฯ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้

นิสติและอาจารย์ทุกคนท าแบบประเมิน และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

6.3 หลักสตูรฯ มีการประสานกบัส านักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการ

สั่งซ้ือหนังสอืที่เป็นประโยชน์กบัการเรียนการสอนในหลักสตูรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะเสนอรายช่ือ

หนังสือที่ทนัสมัยที่มีเน้ือหาความลุ่มลึกในแต่ละสาขาให้กับ ส านักหอสมุดกลางฯ ซ่ึงขณะน้ีหลักสตูรฯ มี

วารสารต่างประเทศที่สามารถสบืค้นออนไลน์  
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ

ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ข้องตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2562 

ปีท่ี 2 

2563 

ปีท่ี 3 

2564 

ปีท่ี 4 

2565 

ปีท่ี 5 

2566 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสีว่นร่วม

ใน 

       การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน 

       หลักสตูร 

     

(2)  มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/ 

       สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3)  มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ 

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

       ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

       ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.

5  

       และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด

สอน 

       ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7  

       ภายใน 60 วนั หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6)  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 

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

ละ  

       25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

     

(7)  มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอน  

       หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิงาน 

       ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2562 

ปีท่ี 2 

2563 

ปีท่ี 3 

2564 

ปีท่ี 4 

2565 

ปีท่ี 5 

2566 

(9)  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

       และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ 

        การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

     

(11)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มี

ต่อ 

        คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12)  ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่  

        เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 

อาจารย์ในหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน 

กลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

1.1.3 หลงัการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ

ประเมิน 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก

เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต 

และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล

ยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน บัณฑติ

ที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร ผู้ใช้บัณฑติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร

และการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติ 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุใน

หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/

สาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ

ภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อประธานหลักสูตรฯ ในการ

ประชุมของหลักสตูรทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในหลักสตูรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 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 าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง / ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

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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(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562) 

ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1 ชื่อหลักสตูร    

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

3 หลักการและเหตผุลของหลักสตูร    

4 ปรัชญาและวัตถุประสงค ์    

5 คุณสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าศึกษา    

6 โครงสร้างหลักสตูร    

 1. หมวดวิชาบงัคบั    

 2. หมวดวิชาเลือก    

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่

ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

   

8 แผนการศึกษาและจ านวนหน่วย

กติในแต่ละภาคการศึกษา 

   

9 ความเหมาะสมและความชัดเจน

ของรายละเอยีดเนื้อหารายวิชา 

   

10 ล าดบัและความต่อเนื่องของ

รายวิชาในหลักสตูร 

   

11 ความสอดคล้องของเนื้อหารายวชิา

กบัวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 

   

 

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 (ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI)  และวารสารระดับ

นานาชาติ จ านวน 1 บทความ (โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ 

ฐานขอ้มูลการจดัอันดับวารสาร SJR หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science หรือฐานขอ้มูล Scopus)  

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

รายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารยห์รือผูท้รงคณุวฒิุระดบัปริญญาเอก 
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หรือผูท้รงคณุวฒิุทีมี่ผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 และ

มีผูป้ระเมินบทความทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ และมีบทความทีม่าจากต่างประเทศอย่างนอ้ย 3 

ประเทศ และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25) 
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(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562) 

ดร.อปัสร ทวิลาภากุล 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1 ชื่อหลักสตูร    

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

3 หลักการและเหตผุลของหลักสตูร   ดูเอกสารแนบ 

4 ปรัชญาและวัตถุประสงค ์   ดูเอกสารแนบ 

5 คุณสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าศึกษา   ดูเอกสารแนบ 

6 โครงสร้างหลักสตูร    

 1. หมวดวิชาบงัคบั   ดูเอกสารแนบ 

 2. หมวดวิชาเลือก   ดูเอกสารแนบ 

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่

ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
  ดูเอกสารแนบ 

8 แผนการศึกษาและจ านวนหน่วย

กติในแต่ละภาคการศึกษา 
  

 

9 ความเหมาะสมและความชัดเจน

ของรายละเอยีดเนื้อหารายวิชา 
  

 

10 ล าดบัและความต่อเนื่องของ

รายวิชาในหลักสตูร 
  ดูเอกสารแนบ 

11 ความสอดคล้องของเนื้อหารายวชิา

กบัวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 
  ดูเอกสารแนบ 

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แบ่งเป็นประเด็น ดงัต่อไปนี้  

ประเด็นที ่1 หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ในภาพรวมมีการอ้างถึงปัจจัยภายนอกโดยเช่ือมโยงกบัแผนพัฒนาประเทศและความเป็น 

พหุสังคมและวัฒนธรรมจากการเปิดเขตเศรษฐกจิเสรีอาเซียนซ่ึงปัจจัยทั้งสองส่งผลต่อการวางแผนและ

ปรับปรุงการศึกษาโดยทั่วไป อย่างไรกด็ี เน้ือหาและองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสตูรปรับปรุงไม่ได้มี

ความเช่ือมโยงกบัปัจจัยดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกแบบเน้ือหาให้เข้ากบัทกัษะการเรียนรู้ที่

เหมาะสมและสามารถสร้างคุณปูการให้กบัโลกในศตวรรษที่ 21 เน้ือหาของหลักสูตรไม่ได้ตอบโจทย์ว่า

เหตุใดภาษาศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน ซ่ึงในความเป็นจริงภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่

จ าเป็นมาก ดังน้ัน ผู้วิพากษ์ฯ จึงเหน็ว่าควรมีการทบทวนการประยุกต์ความรู้โดยเฉพาะด้านการสอน

ภาษาจากการเรียนภาษาศาสตร์ให้ตรงกบัปัจจัย บริบทโลกที่มีความต้องการครูสอนภาษาองักฤษที่มี

ความรู้และความเช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสารอย่างสูง โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้   
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8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา: ควรเพ่ิมอาชีพให้มากข้ึน เช่น นักวิจัยด้านพัฒนาการและ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง นัก

ประชาสัมพันธ์  ผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาษา ผู้บ าบัดความผิดปกติในการรับรู้

และเรียนรู้ภาษา  นักวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อมองเหน็ความ

เป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จะได้รับมากข้ึน   

ปรบัแกด้งันี้  

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. นกัวางแผนและวเิคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ 

2. อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาในภาครฐัและเอกชน / อาจารยส์อนภาษาต่างประเทศ 

3. นกัวจิยั / นกัวชิาการดา้นภาษา ดา้นพฒันาการและการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  

4. ผูบ้ริหารองค์กรการศึกษา 

5. นกัแปล / นกัเขียน 

6. นกัประชาสมัพนัธ์ 

7. ผูอ้อกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที์เ่กีย่วกบัภาษา / นกัวเิคราะห์รูปแบบขอ้มลูภาษา 

8. ผูบ้ าบดัความผิดปกติในการรบัรูแ้ละเรียนรูภ้าษา 

 

12.1 การพัฒนาหลักสตูร – 1) ทกัษะส่วนบุคคล: ควรเพ่ิมทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ปรบัแกด้งันี้  

ทกัษะส่วนบุคคล เช่น การคิดวเิคราะห์อย่างมีเหตุผล  ความคิดสรา้งสรรค์และการสรา้งนวตักรรม 

การแกปั้ญหา ภาษาและการสือ่สาร 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน: ควรเพ่ิมการเน้นการต้ังสมมติฐาน การประยุกต์และต่อ

ยอดความรู้เชิงทฤษฎี การสร้างความเข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้  

ปรบัแกด้งันี้  

12.2 ความเกีย่วขอ้งกับพนัธกิจของสถาบัน 

อาจารยใ์นระดบัสถาบนัศึกษาจ าเป็นตอ้งท าวจิยั เนือ่งจากเป็นหนึง่ในพนัธกิจหลกัของ

มหาวทิยาลยั กระบวนการวจิยัน าไปสู่องค์ความรูใ้หม่ทีต่อ้งน ามาบูรณาการในจดัการเรียนการสอนกบั

รายวชิาในหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง การปรบัปรุงหลกัสตูรฯ ในครัง้น้ีจงึใหค้วามส าคญักบั

กระบวนการวจิยัมากขึ้น โดยเนน้การตัง้สมมติฐาน การประยกุต์และต่อยอดความรูเ้ชิงทฤษฎี การสรา้ง

ความเขา้ใจต่อปัญหา การพิจารณาตวัแปรทีมี่ความเป็นไปไดก้ารแกไ้ขปัญหา การคิดเชิงวพิากษ์ การ

แลกเปลีย่นและการร่วมมือกนัของนิสิต มีความเป็นผูน้ า และมีจติส านึกต่อโลก น าผลงานวจิยัทีไ่ดไ้ปใช ้

ประโยชนต่์อสงัคม 
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ประเด็นที ่2 หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา: ควรอธบิายให้เหน็ชัดว่าความรู้ทางภาษาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบ

การศึกษาของไทยอย่างไร 

 

ปรบัแกด้งันี้  

1.1 ปรัชญา 

ความเป็นเลิศทางวชิาการและวจิยัดา้นภาษาศาสตร ์เพือ่พฒันาระบบการศึกษาของประเทศ

ดว้ยการสรา้งนวตักรรมการสอน 

 

1.3 วัตถุประสงค์ – 1. : เพ่ิมเติมการน าองค์ความรู้ไปใช้นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษา เช่น  

การวิเคราะห์ภาษา การสื่อสารองค์กร การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกบัภาษา 

ปรบัแกด้งันี้  

1.3 วัตถุประสงค์ 

หลกัสตูรฯ มีวตัถปุระสงค์หลกั เพือ่ผลิตดษุฎีบณัฑิตทีมี่คณุลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. มีความรูใ้นทฤษฎีภาษาศาสตร์และมีศักยภาพในการท าวิจยัขัน้สูงดา้นภาษาศาสตร์ และ

สามารถน าองค์ความรูไ้ปประยกุต์ในการเรียนการสอนภาษาและการสรา้งนวตักรรมการสอนภาษา  

2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กบัศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นวฒันธรรม สงัคม 

และการสือ่สารในองค์กร 

3. มีจติสาธารณะ คณุธรรม จริยธรรม อนุรกัษ์ภาษาและความหลากหลายของชาติพนัธุ ์เพือ่

พฒันาคณุภาพชีวติในสงัคมและสงัคมโลก 

 

ประเด็นที ่3 หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งหลกัสูตร 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาจากการที่นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานไม่เท่ากันและขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

อาจให้ผู้สมัครส่งรายงานวิจัย บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

นอกจากน้ี ในส่วนของความรู้และทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษควรมีเกณฑข้ั์นต ่าที่ใช้ก าหนดคุณสมบัติที่

ชัดเจน ทั้งน้ี  ทกัษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และเผยแพร่งานวิจัยของนิสติเอง  

 

ปรบัแกด้งันี้  
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1. ในการรบัสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรฯ ก าหนดใหผู้ส้มคัรตอ้งส่งโครงร่าง

งานวจิยั 

2. ผูส้มคัรตอ้งผ่านการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของบณัฑิตวทิยาลยั 

 

3.12 โครงสรา้งหลกัสูตร และ 3.1.3 รายวิชา 

โดยรวมโครงสร้างหลักสูตรยังมีความไม่ชัดเจนในแง่ของการจัดประเภทรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชาที่ไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกบัโครงสร้างหลักสูตร ซ่ึงท าให้ในภาพรวมเน้ือหาหลักสูตรยังไม่ตรง

กบัปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสตูรในแง่ของประโยชน์ของภาษาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน โดยผู้วิพากษ์ฯ 

มีความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี  

การจดัประเภทวิชาบงัคบัและวิชาเลือกและการต่อยอดงานวิจยัของนสิิต  

ผู้วิพากษ์เข้าใจว่าการแบ่งประเภทวิชาเลือกและวิชาบังคับตามโครงสร้างหลักสูตรที่ปรากฎใน

ร่างหลักสตูรปรับปรุงน้ันมาจากแนวคิดที่จัดองค์ความรู้ทางทฤษฎีภาษาศาสตร์เป็นวิชาบังคับและจัดให้

องค์ความรู้ที่มาจากการประยุกต์องค์ความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับองค์ความรู้อื่นนอกเหนือจากภาษาศาสตร์

เป็นวิชาเลือก อย่างไรกด็ี เมื่อพิจารณาค าอธิบายรายวิชา ผู้วิพากษ์ฯ มีความเหน็ว่าวิชาทั้งสองประเภท

ไม่มีความเช่ือมโยงเพียงพอที่จะสามารถเอื้ อให้นิสิตผนวกองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัย

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 ในส่วนของวิชา Advanced Syntax และ 

Advanced Semantics เ น้ือหาเน้นไปที่ทฤษฎีต่างๆ ที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และ

อรรถศาสตร์ซ่ึงทฤษฎีส่วนมากไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันกับ Cognitive Linguistics และอาจท าให้

นิสิตไม่สามารถผนวกองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดงานวิจัยได้  ถึงแม้ว่าในกลุ่มรายวิชาเลือกจะมีวิชาอื่นๆ ที่

นิสิตสามารถน าความรู้จากวิชาบังคับมาผนวกเพ่ือสร้างหัวข้อวิจัยได้แต่รายวิชาเหล่าน้ีมีเพียงสอง

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 าความรู้ไปต่อยอดกบัวิชาเลือกได้มากข้ึนโดยที่

ยังคงน าเสนอทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิมหากนิสิตสนใจที่จะวิเคราะห์ภาษาในแนว

ทฤษฎี  

ปรบัแกเ้นื้ อหารายวิชาดงันี้  
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ภษ 712  วากยสมัพนัธข์ัน้สูง 3 (3 – 0 – 6)  

มโนทัศน์พ้ืนฐานของทฤษฎีวากยสัมพันธ์ ไวยากรณ์โครงสรา้งวลี วากยสัมพันธ์เอกซ์บาร์ กฎ

ปริวรรต  มินิมลัลิซึม่ หลกัการและขอ้จ ากดัสากล การวเิคราะห์ขอ้มลูภาษาธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีที่

เหมาะสม  รวมทัง้อภิปรายและวพิากษ์หวัขอ้วจิยัทางวากยสมัพนัธ์ทีน่่าสนใจจากหลากหลายภาษา 

 

ภษ  713  อรรถศาสตรข์ัน้สงู 3 (3 – 0 – 6)  

ทฤษฎีอรรถศาสตร์โครงสร้าง ทฤษฎีอรรศาสตร์รูปนัย ทฤษฎีอรรถศาสตร์หน้าที่ ทฤษฎี

อรรถศาสตร์ปริชาน การวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีทีเ่หมาะสม  รวมทัง้อภิปราย

และวพิากษ์หวัขอ้วจิยัทางอรรถศาสตรที์น่่าสนใจจากหลากหลายภาษา 

 

ข) เพ่ิมรายวิชาที่น าเสนอเคร่ืองมือการศึกษาภาษาศาสตร์แนวประยุกต์ เช่น Corpus 

Linguistics  และ Computational Linguistics    

 

ปรบัแกด้งันี้  

ปรบัรายวชิา Computational Linguistics for Error Analysis ใหค้รอบคลมุดา้นการสอนภาษาให้

กวา้งขึ้นเป็น Computational Linguistics for Language Teaching 

 

รายวิชาเลือกกลุ่มการสอนภาษา  

  ผู้วิพากษ์ฯ มีความเหน็ว่ารายวิชาในร่างหลักสูตรปรับปรุงไม่ได้ครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียน/สอนภาษา โดยยังขาดรายวิชาเกี่ยวกับ Language Assessment ที่ถือเป็นหัวข้อส าคัญ 

นอกจากน้ี  ผู้วิพากษ์ฯ เหน็ว่านิสิตควรได้รับประโยชน์จากวิชา  Computational Linguistics for Error 

Analysis  มากขึ้ น ในความเป็นจริงนิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก Computational Linguistics 

ได้มากกว่าการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของผู้เรียนภาษาและโดยมากมักจะใช้ในการวิเคราะห์

ภาษาธรรมชาติ ดังน้ัน อาจมีการพิจารณาด าเนินการในข้อ ข) ที่ผู้วิพากษ์ฯ เสนอ 

 

ปรบัแกด้งันี้  

กลุ่มการสอนภาษา 

ภษ  831  การออกแบบหลกัสตูรและนวตักรรมการสอนภาษา  3 (2 – 2 – 5) 

LI  831  Curriculum Designing and Innovation for Language Teaching  

การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาที่หนึ่งและภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิเคราะห์หลักการ ขอ้ดี และขอ้จ ากัดของหลักสูตรการสอนภาษา พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที่
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สอดคลอ้งกบันโยบายการสอนภาษาของประเทศ  ศึกษาปัญหาการสอนภาษาในประเทศไทย ทฤษฎี

การเรียนรูแ้ละการออกแบบสือ่การสอนภาษา ฝึกสรา้งนวตักรรมและผลิตสือ่เทคโนโลยีการสอนภาษา 

ภษ 832  การรบัภาษาและการสอนภาษา     3 (2 – 2 – 5) 

LI 832  Language Acquisition and Language Teaching  

ประเด็นปัจจุบันดา้นการรับภาษาและการสอนภาษาที่อยู่ในความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระบวนการรบัภาษากบัวิธีสอนภาษา และนวตักรรมการสอนภาษา การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดา้น

การสอนภาษาในปัจจบุนัและแนวทางแกปั้ญหา 

 

ภษ  833  การวดัและประเมินผลทางภาษา  3 (2 – 2 – 5) 

LI  833  Language Assessment  

มโนทศัน์หลกัและแนวคิดส าคัญในการวดัผลทกัษะทางภาษา ความสมัพันธ์ระหว่างการเรียนและ

การประเมินผล การสรา้งขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาและ

บริบทการใชภ้าษา หลกัการและเทคนิคการวดัผล การออกแบบและพัฒนาขอ้สอบ ความเทีย่งตรง 

ความเชือ่มัน่ การแปลผลคะแนน การวเิคราะห์คณุภาพของขอ้สอบ ฝึกปฏิบติัการออกขอ้สอบทางภาษา 

 

ภษ  834  ภาษาศาสตรค์อมพิวเตอรเ์พือ่การสอนภาษา 3 (2 – 2 – 5) 

LI 834  Computational Linguistics for Language Teaching  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยใชก้ระบวนการทางภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ การสรา้งคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนภาษา  รวมถึงการประยุกต์สื่อเทคโนโลยีดา้น  

การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการวิเคราะห์ภาษาของผูเ้รียนและน าไปใชแ้กปั้ญหาการเรียนการสอน

ภาษาในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วนัที่ 4 มิถุนายน 2561 
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รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 ................................................................... ประธานกรรมการ 

 (รองศาสตรจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา) 

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการ 

 (รองศาสตรจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา) 

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 (ดร.สริิลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช) 

 

 

 

 

 ................................................................... ผู้ประสานงาน 

 (รองศาสตรจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล) 
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สารบญั 

                                

                                                                                                                                หนา้ 

1. รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 

2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 3 

3. บทน า 4 

4. วิธกีารประเมิน 5 

5. ผลการประเมินตัวบ่งช้ี 1.1   6 

6. ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (องค์ประกอบที่ 2-6)   9 

7. ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 

8. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 11 

6. จุดแขง็/ประเดน็ที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 12 

7. ภาคผนวก 17 
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บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  

วิโรฒ มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัด ี(3.68 คะแนน) ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสตูร 5 องคป์ระกอบ (11 

ตัวบ่งชี้ ) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่

ในระดบัด ี(องคป์ระกอบที่ 5 หลักสตูร การเรียนการสอนและการประเมนิผู้เรียน  และองคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้) และมจี านวน 1 องคป์ระกอบ อยู่ในระดบัดมีาก (องคป์ระกอบที่ 4  อาจารย)์ 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบที่ 2 ไม่รับการประเมนิ  

องคป์ระกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 4 4.17 ดมีาก (3 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 5 4 ด ี (4 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 6 4 ด ี (1 ตวับ่งชี้) 

เฉลีย่รวมทุกตวับง่ช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.68 ดี (11 ตวับ่งชี้) 

 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนท่ีควรพฒันาและปรบัปรุง ดงันี้  

-  
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บทน า 

ช่ือหลกัสูตร 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ชื่อภาษาองักฤษ Doctor of Philosophy Program in Linguistics 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหสัหลกัสูตร  

T2558000000044 

 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   

1. มคีวามรู้ในทฤษฎภีาษาศาสตร์และมศีักยภาพในการท าวจิัยขั้นสงูด้านภาษาศาสตร์ และสามารถน าองค์

ความรู้ไปประยุกตใ์นการเรียนการสอนภาษา 

2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัฒนธรรมและความหลากหลาย

ของชาตพัินธุ ์

3. มจีิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในสงัคมและสงัคม

โลก 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ขอ้มูลปัจจุบนั) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรญู 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 

3 *ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย 

 

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 

ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

4 รศ.วรรณกานต ์ลิขติรัตนพร 

 

ค.บ. (การมธัยมศึกษา), 2524 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต)์, 2535 

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

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

หมายเหตุ * อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วตัถุประสงคใ์นการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมนิการด าเนนิงานของหลักสตูรตามระบบและกลไกที่สถาบนันั้น ๆ ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ โดยการ

วิเคราะห์/เปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ ในทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้

มาตรฐานที่ก  าหนดไว้ 

2. ให้หลักสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑแ์ละ

มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสตูรทราบจุดแขง็/ประเดน็ที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา การปฏบิัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน

เพ่ือส่งเสริมจุดแขง็และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรงุของหลักสตูร เพ่ือให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดชันีบ่งชี้  และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑก์ารประเมนิ

คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเตมิโดย 

 สงัเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สมัภาษณ ์และจดบนัทกึ 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 นิสติ 

 ศึกษาเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 92 

ผลการประเมิน (ส าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ้ 1,2 และ 11) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณผีลการด าเนนิงาน  

“ไม่ผ่าน”) 

องคป์ระกอบท่ี 1  การก ากบัมาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ า

หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกนิ

กว่า 1 หลักสตูรไม่ได้และประจ าหลักสตูร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

(ผ่าน)  

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธก์บั

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

(ผ่าน)  

3. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารยข์ึ้นไป ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นัจ านวน

อย่างน้อย 3 คน 

(ผ่าน)  

4. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ผู้สอน 

1. อาจารยป์ระจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก

สถาบนั มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรอืด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นั และ  

2. มปีระสบการณด้์านการสอน และ  

3. มปีระสบการณใ์นการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(ผ่าน)  

5.คุณสมบตัขิองอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก (ก) 

และอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มคุีณวฒิุปริญญาเอก

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สมัพันธก์นั และ 2. มปีระสบการณใ์นการท า

วิจัยที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

(ผ่าน)  
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณผีลการด าเนนิงาน  

“ไม่ผ่าน”) 

6. คุณสมบตัขิองอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม  

(ถ้าม)ี 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นัและ  

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

(ผ่าน)  

7. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจ าและผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก

สถาบนั ที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สมัพันธก์นัและ 2. มปีระสบการณใ์นการท า

วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา  

(ผ่าน)  

8. การตพิีมพ์เผยแพร่ผลงาน

ของผู้ส  าเรจ็การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มกีรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่ง

อยู่ในรปูแบบเอกสาร หรือ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

(ผ่าน)  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า

อสิระในระดบับณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ ์: อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  

5 คน 

(ผ่าน)  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า

อสิระในระดบับณัฑติศึกษามี

ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

สม ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (ผ่าน)  

11. การปรับปรงุหลักสตูร

ตามรอบระยะเวลาที่ก  าหนด 

ต้องไม่เกนิ 5 ปี (จะต้องปรับปรงุให้เสรจ็และ

อนุมตั/ิให้ความเหน็ชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบนั เพ่ือให้หลกัสตูรใช้งาน

ในปีที่ 6) หมายเหต ุส าหรับหลกัสตูร 5 ปี 

ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสตูร 6 ปี 

ประกาศใช้ในปีที่ 8 

(ผ่าน)  

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 1.1 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต    

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ - - - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนิสติและผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- - - - 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต  2.67 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสติ       3 3 

ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสติ     3 3 

ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกดิกบันิสติ      2 2 

องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 4.17 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      4 4 

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
  

 4.5 

    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 5 80 4 

    ประเดน็ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 5 80 4 

    ประเดน็ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 8 5 160 5 

    ประเดน็ที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างองิในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

5 5 20 5 

ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกดิกบัอาจารย์ประจ าหลักสตูร      4 4 

องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียน 4 

ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     4 4 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3 การประเมินผู้เรียน     
 

3 3 

ตัวบ่งช้ีที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

    5 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      4 4 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 11 ตวับ่งช้ี) ตวัตั้ง 40.5 

         ตวับ่งช้ี 11 

    คะแนน 3.68 
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ผลการด าเนนิงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

ผ่าน  

2 มีรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบ

ทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลัง

สิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลัง

สิ้นสดุปีการศกึษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

การสอน 

ขอยกเว้นการ

ประเมิน 

 

9 อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ขอยกเว้นการ

ประเมิน 

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสดุท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

ยังไม่มีผู้ส าเรจ็

การศกึษา 

 

รวมตวับ่งช้ีในปีนี้    9    ตวับ่งช้ี 

จ านวนตวับ่งชีในปีนี้ ที่ด าเนินการผ่าน   9     ตวับ่งช้ี 

รอ้ยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีนี้  100 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว ้
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ตารางการวิเคราะหคุ์ณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 

 

องค ์

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผ่าน 

จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
ข
อ
งท
ุก
ต
ัวบ่
งชี้
ใน

 

อ
งค
์ป
ระ
ก
อ
บ
ท
ี่  2
 -
 6

 

2 - - -  ไม่รับการประเมิน 

3 3 
3, 3, 2 

(3.1, 3.2, 3.3) 
- - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
4, 4.5, 4 

(4.1, 4.2, 4.3) 
- - 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 
4 

(5.1) 

4, 3, 5 

(5.2, 5.3, 5.4) 
- 4 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
4 

(6.1) 
- 4 ระดับคุณภาพดี 

รวม 11 7 4 -  

ผลการประเมิน 3.5 4 - 3.68 ระดับคุณภาพด ี
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา  

แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ และขอ้เสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคมุ ตรวจสอบ ประเมิน ใหห้ลกัสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยืน 

- 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

องคป์ระกอบท่ี 2: บณัฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- - 

จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

- - 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

องคป์ระกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- - 

จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

- 1. การรบันกัศึกษา 

ในการประชาสมัพันธห์ลักสตูร อาจต้องขยาย

กลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้เกี่ยวกบัหลักสตูรให้

มากขึ้น 

2. การเตรียมความพรอ้ม 

หลักสตูรต้องวางแผนการปรับพ้ืนฐานของนิสติให้มี

องคค์วามรู้อยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงกนัก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องคป์ระกอบท่ี 4: อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- - 

จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

- หลักสตูรต้องวางแผนอตัราก าลังทดแทนอาจารย์ประจ าที่

ก  าลังจะเกษียณอายุราชการ 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

โปรดระบุเหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ข้ึนไป  

- 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 5: หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- - 

จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

- หลักสตูรควรหาจุดเด่นของผลสมัฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรงุรายวิชาและการปรบัปรงุหลักสตูรต่อไป 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

โปรดระบุเหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ข้ึนไป  

- 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 6: สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- - 

จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

- หลักสตูรต้องมกีระบวนการในการวิเคราะห์ความ

ต้องการ/จ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

โปรดระบุเหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ข้ึนไป  

- 
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ภาคผนวก  

Common Data Set 

ขอ้มูลพื้ นฐานของหลกัสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2560 

ล าดบั รายการ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ตวับ่งช้ีที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา - คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด - คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑติ - คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑติที่ได้รับการประเมิน - ร้อยละ   

ตวับ่งช้ีที ่2.2  (ระดบัปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตทีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี - คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด - คน   

7 ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี - ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปีเทยีบคะแนนเตม็ 

5 

- คะแนน   

ตวับ่งช้ีที ่2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ไดร้บัการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด - คน   

ระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) - ช้ิน   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.40) 

- ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาอนุมัติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ช้ิน   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบัิตร (0.40) - ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 

- ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

(0.80) 

- ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธบัิตร (1.00) - ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการ - น า้หนัก   
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ล าดบั รายการ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) - ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมิูภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) - ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน า้หนักงานสร้างสรรค์ - น า้หนัก   

27 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ - น า้หนัก   

ตวับ่งช้ีที ่2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ไดร้บัการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด - คน   

ระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) - 
 

  

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.

(0.80) 

- ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) - ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการ -  น า้หนัก   

ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ online  (0.20) 

- ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) - ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมิูภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) - ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการ 
 

 น า้หนัก   

45 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น า้หนัก   
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ล าดบั รายการ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ตวับ่งช้ีที ่4.2  คุณภาพอาจารย ์
 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทยีบ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

4 คะแนน   

 
ประเด็นที่ 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 80 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

4 คะแนน   

 
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 
ระดบัคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

59 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบัิตร (0.40) - ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 

3 ช้ิน   

61 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

2 (0.60) 

- ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   
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ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

(0.80) 

4 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

1 (0.80) 

- ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธบัิตร (1.00) - ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) - ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุพื์ช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00) - ช้ิน   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน  

76 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการ 8 น า้หนัก   

 ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน  

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน  

79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) - ช้ิน  

80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน  

81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมิูภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) - ช้ิน  

82 ผลรวมค่าน า้หนักงานสร้างสรรค์ -  น า้หนัก  

83 ผลรวมค่าน า้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น า้หนัก  
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ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งอิงในวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   

86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ช้ิน/คน   

ตวับ่งช้ีที ่5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

4.53 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2561  

ณ หอ้ง 238 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 08.45 น. - คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา ประชุมหารือการด าเนนิงานใน
เบื้องต้น 

 

08.45 – 09.30 น. - คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาชี้แจงแนวทางการประเมนิแก่
กรรมการบริหารหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร   

 

09.30 – 10.30 น. - คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมวางแผน และแบ่งหน้าที่ในการตรวจสอบ
และศึกษาเอกสารหลักฐาน  

 

10.30 – 10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 12.00 น. - คณะกรรมการประเมนิฯ สมัภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล 

-    อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

-    นิสติ 

 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ เตรียมสรปุผลการประเมนิ  

15.00 – 15.15 น. - รับประทานอาหารว่าง  

15.15 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานผลการประเมนิโดยวาจา (อย่างไม่เป็น
ทางการ) ให้หลักสตูรที่รับการประเมนิทราบ 

 

16.30 น. - สิ้นสดุการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูรประจ าปี
การศึกษา 2560 
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ภาคผนวก จ  

ประวติัและผลงานของอาจารย ์
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

 สกุญัญา  เรืองจรูญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Sugunya Ruangjaroon 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
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ความเชี่ยวชาญ 

วากยสมัพันธ ์ ระบบหน่วยค า  สทัศาสตร์และสัทวิทยา  การสอนภาษา   

 

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 
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 เสียงเสยีดแทรก.  วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่15(3). พฤษภาคม-

สิงหาคม. 51-65. 

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

  จังหวะการอ่านออกเสยีงสระเกรง็-คลายภาษาอังกฤษส าเนียงอเมริกนั. วารสารวจนะ  
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  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. 

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. 50-74 

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

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

Chokpermpoon, P.,  Ruangjaroon, S. & Rusawang, T.  (2017).  The Multimedia  

Development of Chants on American English Tense-Lax Vowels, Mae Fah Luang  

University, 5(2), 1-20.  
Poraphat, K. & Ruangjaroon, S.  (2018).  The Acoustic Analysis of Initial Fricative and  

Affricate Consonants of Thai Gay Men.  Journal of Humanities, Naresuan University, 

15(2), 97-114.  
Laosrirattanachai, P. & Ruangjaroon, S. (2018). A Study of the Differences between phuu-  
 and khon- Nominalizations.  Proceedings from the KU-KPS National  

 Conference.  Thailand: Kasetsart University, Kamphaengsaen December 6-7.  
Laosrirattanachai, P. & Ruangjaroon, S. (2018). A Syntactic Analysis of “faʊ” Followed by a  

 Verb in Thai Proceedings from the KU-KPS National Conference.  Thailand: 
 Kasetsart University, Kamphaengsaen December 6-7.  
Tuyawat, W. & Ruangjaroon, S. (2017).  Enhancing Grade Three Students’  

Pronunciation of Thai Consonant Clusters Adopting Balanced Literacy Instruction 

Approach.  Journal of Humanities, Naresuan University, 14(3), 35-55. 
Ruangjaroon, S.  (2017).  A Phonological Analysis of Problematic Thai Sounds of Sgaw 

 Karen-Thai Students in Tanowsri, Rachaburi Province.  Journal of Humanities,  

 Srinakharinwirot University, 39(1), 71-81. 

 

 

 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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. 20 - 35 
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2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 
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ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

ภษส713 การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

ภษส714 การรับภาษาที่สองกบัการสอนภาษา 

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภษส716   การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาและการสื่อสารสากล 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาและการสื่อสารสากล 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

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 

การวิเคราะห์ส่วนเตมิเตม็  สว่นขยายรวม 

และสเปคซิไฟเออร์ ในภาษาไทย

(Complements, Adjuncts and Specifiers 

in Thai)   

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2551 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกจิพอเพียง

ในสื่อมวลชนไทย  (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the 

“Sufficiency Economy” in the Thai 

Media) 

ทุนงบประมาณแผ่นดนิ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

2551 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสยีงและ

โครงสร้างพยางคใ์นการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อยชาว 

กะหร่าง   

ทุนงบประมาณแผ่นดนิ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

2552 หัวหน้า

โครงการ 

โครงการวิจัยศึกษาผลการใช้สื่อการเรียน

การสอนภาษาองักฤษที่มเีวบ็ไซตแ์ละซีด-ี

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 

การพัฒนาหลักสตูรการสอนภาษาไทยให้

ชาวต่างชาตเิพ่ือการสื่อสารทกัษะฟัง-พูด 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์แกรมม่ารปูแปรของหน่วย

เสยีงนาสกิในภาษาไทยของชาวต่างชาต ิ

ตามอลักอริทึ่ม 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การเรียนรู้แบบต่อเนื่องของบูสม่า 

และเฮยส ์

Investigating the Syntax-Semantics of 

Thai Serial Verbs in Generative 

Framework 

ทุนงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ   

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การเปรียบเทยีบประเภทของค ากริยาเรียง

แสดงทศิทางใหม่ในภาษาไทยและในภาษา

พม่าตามแนวสมมตฐิาน 

แกนพ้ืนฐานสากล 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  

 ศิริพร ปัญญาเมธกุีล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  

   Siriporn Panyametheekul 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานทีท่ างานปัจจุบนั คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 08-1441-4012 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2538 

กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์  วัจนปฏบัิติศาสตร์  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  อรรถศาสตร์ 

 

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

ปิยะพงศ์ เลาศรีรัตนะชัย และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2561, มกราคม-มิถุนายน). A Factor for 

Interpreting Tourism Slogan. วารสารภาษาและภาษาศาสตร.์ 36(2): 68-88. 

กญัชลิกา ตรีกลางดอน; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2560, พฤศจิกายน).  กลวิธีทางภาษาที่หนังสอืพิมพ์

ไทยใช้ในการน าเสนอกลุ่มชาติพันธุโ์รฮีนจา. วารสารวรรณวทิศัน์. 17. : 162 -187 

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

แย้งและกลไกตรรกะที่พบในมีมภาพยนตร์.  วารสารวจนะ. 5(2): 41-69. 
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ศิริพร ปัญญาเมธกุีล และติยนุช รู้แสวง. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การใช้ค าไทยไม่ตรงตาม

มาตรฐานในการสื่อสารออนไลน์.  วารสารวจนะ. 5(1): 1-18. 

สริิพร วิริยะรักษ์ และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2559, กรกฎาคม-ธนัวาคม). วาทกรรมการคุกคามทาง

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 าเรียกช่ือ

สตัว์ในนักการเมืองไทยที่ปรากฏบนอนิเทอร์เนต็.  วารสารวจนะ. 3(2): 24-35. 

ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม).  ความรุนแรงใน

พาดหัวข่าวอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ในหนังสือพิมพ์ไทย. วารสารมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร. 12(2): 87-102. 

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

ตัวตนของเกย์ในนิตยสารเกย์ไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527-2530. วารสารมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร. 12(2): 103-118. 

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

วารสารวจนะ. 3(1): 55-66. 

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

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

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

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

Panyametheekul, S. (2018). Online Chat Room Conversation. Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems, 10(2): 382-386. 

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 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

และนวนิยายไทย. ใน การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ที ่6 “สห

วทิยาการสรา้งสรรค์เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน” มหาวทิยาลยัศิลปากร ระหว่างวันที่ 11-12 

กรกฎาคม 2559. :H195 –H206 

บุษกล เจริญพร; และศิริพร  ปัญญาเมธกุีล. (2559). กลวิธคีวามไม่สภุาพของตัวละครร้ายฝ่ายชายและ

ตัวละครร้ายฝ่ายหญิงในละครโทรทศัน์ไทย. ใน การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติและ
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นานาชาติ ครัง้ที ่6 “สหวทิยาการสรา้งสรรค์เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน” มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559. : H372 – H385 

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

ประชุมวชิาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: 

การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค์จากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครัง้ที ่2 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 

2558. : 23 -32 

ตินณภา เสน่หา; และศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2557). การโจมตีและสนับสนุนทางการเมืองที่ปรากฏใน

รายการชูธง.  ใน การสมัมนาวชิาการ เรือ่ง ภาษากบัอ านาจ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ระหว่าง

วันที่ 30-31 มกราคม 2557. : 254-282 

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. : 273 -280 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

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

 เนอร์. จ านวน 289 หน้า  

ศิริพร ปัญญาเมธกุีล. (2558). ภาษาและอินเทอรเ์น็ต. กรุงเทพมหานคร: พร้ินท ์คอร์เนอร์. จ านวน 

 152 หน้า 

 

ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา 

ภษส716  การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 

ภษส722 ภาษากบัสื่อในศตวรรษที่ 21 

ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาและการสื่อสารสากล 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาและการสื่อสารสากล 
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ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การครอบครองการสนทนาในห้องสนทนาไทย 

(Conversational Dominance in a Thai Chatroom) 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ประเภทไม่ก าหนดทศิทาง   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 หัวหน้า

โครงการ 

เพศและความสภุาพในการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ 

(Gender and Politeness in Computer-Mediated 

Communication) 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ประเภท Young Blood  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 หัวหน้า

โครงการ 

แนวทางการพัฒนาเดก็และเยาวชนที่มคีวามสามารถ

พิเศษ: บทเรียนต่างประเทศ 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา 

2550 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกจิพอเพียงใน

สื่อมวลชนไทย (An Analysis of Discourse within a 

Framework of the “Sufficiency Economy” in the 

Thai Media)   

งบประมาณแผ่นดนิ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โครงการท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม: วิถกีารเลี้ยงดูสู่

วิถคีวามพอเพียง  หมวดเงนิ

อดุหนุนทั่วไป 

2551 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสยีงและโครงสร้างพยางค์

ในการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อยชาว

กะหร่าง 

งบประมาณแผ่นดนิ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม หมวดเงิน

อดุหนุนทั่วไป 

2552 ผู้ ร่วมโครงการ 

ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา (ชุดโครงการวิจัย) งบประมาณรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2553 หัวหน้า

โครงการ 

การตดิตามสภาพการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

เพศและการใช้ค าที่ไม่ตรงมาตรฐานในการสื่อสาร

ออนไลน ์

งบประมาณรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2559 หัวหน้า

โครงการ 

ความเข้าใจไม่ตรงกนัในการสื่อสารผ่านแอปพลเิคชั่น

ไลน ์

งบประมาณรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2561 หัวหน้า

โครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   

 Nuntana Wongthai 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-660-1770 ต่อ 16228 

Email       nuntanaw@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
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ความเชี่ยวชาญ 

 อรรถศาสตร์ปริชาน  ภาษาศาสตร์สงัคม  ภาษาศาสตร์กับการแปล  ภาษากบัการสื่อสาร  

 

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

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

           ปาตานีเชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์”. วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขต 

           หาดใหญ่. 9(2): 140-164. 

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

           และวัฒนธรรมไทย. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 

           สงัคมศาสตร)์. 8(16): 88-100. 
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 Analee, R., & Wongthai, N. (2015). Classifiers in Lao: A Cognitive Linguistic Approach.   

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

 

 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

 Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 11 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค  

          Thailand 4.0” วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  บูรพา. หน้า 786 - 798.  

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

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

  100. 

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

 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 มหาวิทยาลัยพายัพ  

  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. PP.222 - 231 

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. PP. 29 -35 

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

  Perspectives on Myanmar. Proceedings from the Second International Conference on  
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  Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2015. Royal Plaza on Scotts Hotel,  

  Singapore, 27-28 November 2015. PP.36 - 46 

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. PP.120 - 125 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

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

 จ านวน 260 หน้า 

นันทนา วงษ์ไทย.(2561). “ข้อสังเกตเกี่ยวกบัค าแสดงการถามในภาษาไทย”. วารสารอักษรศาสตร์,  

  47(1): 1-38. 

นันทนา วงษ์ไทย. (2561). “คนไทยกบัมโนทศัน์การต่อสู้”. วารสารศิลปศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18(2).:193-220 

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

  อักษรศาสตร.์ 43(1): 65-93. 

 

ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้ฝึกสอนภาษา 

ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                            

ภษส722 ภาษากบัสื่อในศตวรรษที่ 21 

ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และการสื่อสารสากล                                         

ภษส725 ความหมายกบัการสื่อสาร 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาและการสื่อสารสากล 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาและการสื่อสารสากล 
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ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ทศันคตต่ิอภาษามลายูปาตานีและภาษาไทยมาตรฐานของ

กลุ่มชาตพัินธุม์ลายูปาตานี 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

การขยายความหมายของค าศัพทอ์วัยวะร่างกายภายในที่

ปรากฏในส านวนไทย 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์  

2557 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาชื่อน า้พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็นอยู่

และวัฒนธรรมไทย 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ความสมัพันธร์ะหว่างร่างกาย ความคดิ และภาษา : การ

วิเคราะห์ส านวน สภุาษิต  

ค าพังเพยไทยที่น าอวยัวะร่างกายมาเปรียบ 

งบประมาณรายได้

คณะมนุษยศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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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 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การสอนภาษาองักฤษ  

 

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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. 
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 1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

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

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

       Thailand (406-415). 
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2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 
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3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

อญัชลี จันทร์เสม, สมบุญ  ปิยะสนิธช์าติ, วาสนา  นามพงศ์, ศุภชัย  จังศิริวิทยากร, อภิณห์พร  ฤกษ์

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

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

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณท่ี

ไดร้บัทุน 
ระบุสถานภาพ 

ผลของการสะท้อนคดิอย่างต่อเนื่องในการวาง

แผนการสอนของนิสติบณัฑติศึกษา 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2551 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษารปูแบบการพัฒนาความเชื่อทางการจูง

ใจในการพัฒนาวิชาชีพครแูละความผูกพันในการ

สอน 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2552 ผู้ ร่วมโครงการ 

การวิเคราะห์การพูดและการสอนของครผูู้สอน

วิชาการเขยีนเรียงความภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศที่องิการเขยีนอย่างเป็น

กระบวนการ: กรณศีึกษา 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2553 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์รปูแบบการสะท้อนคดิเกี่ยวกบัการ

สอนภาษาองักฤษของนิสติบณัฑติศึกษาหลักสตูร

ดุษฎบีณัฑติสาขาภาษาองักฤษ 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้บณัฑติ

วิทยาลัย 

2553 

 

 

หัวหน้าโครงการ 

การสร้างเอกลักษณเ์ชิงวิชาชีพของครู

ภาษาองักฤษที่มใิช่เจ้าของภาษา: การเป็นครคูอื

อะไร 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2555 หัวหน้าโครงการ 

ฐานความรู้ของครผูู้สอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศที่มใิช่เจ้าของภาษา 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2556 หัวหน้าโครงการ 

พัฒนาการด้านฐานความรู้ของนสิติฝึกสอน

วิชาเอกภาษาองักฤษ: กรณศีึกษานิสติคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2557 หัวหน้าโครงการ 

การสงัเคราะห์งานวิจัยเชงิคุณภาพด้านกลยุทธ์

การสื่อสารเรื่องความรับผดิชอบต่อสงัคมของ

องคก์รธรุกจิในประเทศไทย  

 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

2558 หัวหน้าโครงการ 

"ความเป็นมอือาชีพ" ในมุมมองของครผูู้สอน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2558 หัวหน้าโครงการ 

ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภษส716  การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา 
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ปีงบประมาณท่ี
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การพัฒนาหลักสตูรบูรณาการแบบวิชาเอกคู่: 

หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

เรื่อง ความเป็นมอือาชีพในสาขาการสอนภาษาที่

สองและภาษาต่างประเทศ: การวิจัยเชงิ

สงัเคราะห์ 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก

เงนิรายได้คณะ

มนุษยศาสตร ์

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 123 

 

 

 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

 อุสาภรณ์ สขุารมณ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Usaporn Sucaromana 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 2553 

M.Ed. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2547 

Ph.D. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 
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1. งานวิจยั 
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1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

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

เป็นเหย่ือค้ามนุษย์. วารสารวจนะ. 7(2). : 31 - 42 

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

ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร์, 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 บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

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

จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากดั. จ านวน 237 หน้า 

 

ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

โครงการวิจัย “ความเป็นมนุษย?์ : วาทกรรมการ

บ าบดัฟ้ืนฟูผู้ตกเป็นเหย่ือค้ามนุษย์” 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2561 -ปัจจุบนั ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการวิจัย “การแปรของค าเรยีกญาตภิาษาไทด า

ในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2558 -2561 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการเครือข่ายวิทยานพินธป์ริญญาโทไทยศึกษา 

(ภาษาศาสตร์: วรรณยุกต)์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2543-2544 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้ฝึกสอนภาษา 

ภษส712 การประยุกต์ระบบเสยีงภาษาองักฤษกบัการสอนภาษา 

ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                            
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ภาคผนวก ฉ  

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

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

หมวดท่ี/หวัขอ้ 
เดิม 

(หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557) 

แกไ้ข 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสตูร 

 

 

ชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย : หลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ : Doctor of 

Philosophy Program in Linguistics 

 

ชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย : หลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บณัฑติ สาขาวิชาภาษาและการ

สื่อสารสากล 

ภาษาองักฤษ : Doctor of 

Philosophy Program in Language 

and Global Communication 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

 

ภาษาไทย 

ชื่อเตม็ :  ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(ภาษาศาสตร์) 

ชื่อย่อ :  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ  

ชื่อเตม็ :  Doctor of Philosophy 

(Linguistics) 

ชื่อย่อ :  Ph.D. (Linguistics) 

ภาษาไทย  

ชื่อเตม็ :  ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ (ภาษา

และการสื่อสารสากล) 

ชื่อย่อ :  ปร.ด. (ภาษาและการ

สื่อสารสากล) 

ภาษาองักฤษ 

 ชื่อเตม็ : Doctor of Philosophy 

(Language and Global 

Communication) 

ชื่อย่อ :  Ph.D. (Language and 

Global Communication) 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอด

หลกัสูตร 

60 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รปูแบบ 

 

ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 

 

ปรับระยะเวลาศึกษาจากเดมิไม่เกนิ 

6 ปี เป็นไม่เกนิ 5 ปีตามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี/หวัขอ้ 
เดิม 

(หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557) 

แกไ้ข 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบนัอื่น 

 

มข้ีอตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ 

3 แห่งได้แก่  

1) Illinois State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) Victoria University of 

Wellington ประเทศนวิซีแลนด ์

3) School of Information and 

Communication, Meiji University 

ประเทศญี่ปุ่น 

 

มข้ีอตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ 

4 แห่งได้แก่  

1) Illinois State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) University of South Florida 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) University of Queensland 

ประเทศออสเตรเลีย  

4) University of Canberra ประเทศ

ออสเตรเลีย 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการ

พจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 

เป็นหลักสตูรใหม่ โดยจะเริ่มใช้

หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2557  

ปรับเป็นเริ่มใช้หลักสตูรปรับปรงุใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่

หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

หลักสตูรมคีวามพร้อมในการ

เผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตใินปี

การศึกษา 2561 

ปรับความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสตูรฯ จากปีการศึกษา 2561 

เป็นปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จ

การศึกษา 

1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย

ภาษาแห่งชาต ิ

2. อาจารย์ระดบัอดุมศึกษาในภาครัฐ

และเอกชน 

3. นักวิจัยด้านภาษา 

4. ผู้น าองคก์รการศึกษา 

5. นักวิชาการ 

6. นักแปล 

7. นักเขยีน 

1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย

ภาษาแห่งชาต ิ

2. อาจารย์ระดบัอดุมศึกษาในภาครัฐ

และเอกชน / อาจารย์สอนภาษา  

3. นักภาษาศาสตร์ / นักวิจัยและ

นักวิชาการด้านภาษา / ด้าน

พัฒนาการรับรู้และเรียนรู้ภาษา  

4. ผู้บริหารองคก์รการศึกษา 

5. นักออกแบบนวัตกรรมการสอน

ภาษา / นักวเิคราะห์รปูแบบข้อมูล

ภาษา 

6. นักออกแบบและพัฒนา 

แอปพลิเคชนั 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการ

พฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณา

ในการวางแผนหลกัสูตร 
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หมวดท่ี/หวัขอ้ 
เดิม 

(หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557) 

แกไ้ข 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

11.1 สถานการณห์รือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

 

สถาบนัระดบัอดุมศึกษามภีารกจิหลัก

ส าคญัต้องสนับสนุนประเทศไทยใน

ยุคที่โลกก าลังขบัเคล่ือนไปอย่าง

รวดเรว็ คอื การเสริมสร้างขดี

ความสามารถของคน มหาวิทยาลัย

เป็นก าลังส าคญัในการช่วยประเทศ

ผลิตคนคุณภาพสงู เป็นคนที่มทีกัษะ

การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เปิดใจกบัสื่อ

การเรียนรู้แบบใหม่ มคีวามเข้าใจ

ระบบความคดิและกระบวนทศันข์อง

คนต่างวัฒนธรรม มทีกัษะการสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มี

ทกัษะความคดิด้านการสร้างสรรค ์

นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสตูรฯ 

จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพ่ือจะ

สามารถพัฒนาคนให้มทีกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 ได้ ท าให้หลักสตูรฯ 

เดมิยังไม่สอดรับกบัความ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว หลักสตูรฯ 

เลง็เหน็ว่าในปัจจุบนัยงัไม่สามารถ

ผลิตคนที่มคุีณลักษณะดงักล่าวได้ 

ในโอกาสครบรอบพัฒนาปรับปรงุทุก 

5 ปี ตามเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

หลักสตูรฯ ได้เพ่ิมองคค์วามรู้ ด้าน

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ

สอนภาษา  เน้นการจัดการเรียนรู้

แบบวิจัยเป็นฐาน และสง่เสริมให้

นิสติฝึกประสบการณท์ าวิจัยร่วมกบั

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ เพ่ือช่วยในการ

แก้ปัญหาดงักล่าว 

สถาบนัระดบัอดุมศึกษามภีารกจิหลัก

ส าคญัต้องสนับสนุนการศึกษาของ

ประเทศไทยซึ่งในยุคไทยแลนด ์4.0 

ต้องขบัเคล่ือนโดยมฐีานคดิหลักคอื

การสร้างสรรคน์วัตกรรมและ

เทคโนโลยี ในยุคที่เทคโนโลยีม ี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็จึงสง่ผล

กระทบต่อหลายอาชีพและมกีารลด

จ านวนการจ้างงาน เนื่องจาก

เทคโนโลยีสามารถเข้ามาแทนที่

แรงงานคน อย่างไรกต็ามทกัษะการ

สื่อสารยังคงเป็นเคร่ืองมอืส าคญัใน

การถ่ายทอดความคดิที่ลึกซึ้ งระหว่าง

มนุษย์ในชุมชนและสงัคมโลกที่จะท า

ให้การเจรจาต่อรองส าเรจ็ลุล่วงอย่าง

มปีระสทิธภิาพ เทคโนโลยีจงึยังไม่

สามารถแทนที่คุณลักษณะนี้ของ

มนุษย์ได้ ในทางตรงกนัข้าม

เทคโนโลยียังต้องอาศัยความสามารถ

ด้านภาษาของมนุษย์ในการสัง่การ

และป้อนข้อมูล นอกจากนี้ ในปัจจุบนั

จะเหน็ได้ว่าจ านวนนิสติระดบั

บณัฑติศึกษาของทุกมหาวิทยาลยัใน

ประเทศไทยลดลงอย่างเหน็ได้ชดัจึง

เกดิการแข่งขนัระหว่าง

สถาบนัอดุมศึกษาเพ่ือให้มจี านวน

ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น 
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11.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทาง

สงัคมและวฒันธรรม 

 

ตามแผนความร่วมมอืทางสงัคมและ

วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน เน้น

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมี

ความสขุ ประเทศสมาชิกในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนล้วนประกอบไป

ด้วยคนหลากหลายชาตพัินธุ ์แต่ละ

ชาตพัินธุจ์ะมภีาษาและวฒันธรรมที่

แตกต่างกนัไป การตระหนักถงึความ

แตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม 

และการยอมรับความหลากหลายของ

แต่ละเชื้อชาตจิะน าไปสู่การอยู่

ร่วมกนัและสร้างความเข้าใจอนัดี

ระหว่างสมาชิก หลักสตูรฯ ตระหนัก

ถงึความแตกต่างของกลุ่มคน ภาษา

และวัฒนธรรมดงักล่าว จงึปรับปรงุ

หลักสตูรฯ ให้มเีนื้อหารายวชิาที่สร้าง

ให้ผู้เรียนมคีวามเป็นกลาง ไม่มอีคติ

กบัภาษาอื่นที่มคีวามแตกต่างจาก

ภาษาของตน และส่งเสริมให้นิสติ

ผลิตงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างทศันคตทิี่

ดต่ีอภาษาระหว่างคนต่างชาตพัินธุ ์

อนัจะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจอนั

ดแีละความสามคัคขีองคนใน

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนที่มกีารเคล่ือนย้ายแรงงาน

จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอย่างเสรี 

รวมถงึชาวต่างชาตหิลั่งไหลเข้ามา

มากขึ้น ความเคารพและให้เกยีรติ

ภาษาอื่นว่ามศีักดิ์ศรีไม่แตกต่างจาก

ภาษาของตนเป็นสิง่จ าเป็นที่จะ

ด าเนนิชวีิตและท ากจิการต่างๆ 

ร่วมกนัในสงัคมอย่างราบรื่นและ

ยังให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

ในยุคที่โลกเชื่อมต่อกนัง่ายขึ้น การ

สื่อสารในโลกปัจจุบนัจ าเป็นต้อง

อาศัยการเข้าถงึข้อมูลอย่างรวดเรว็ใน

ยุคดจิิทลั มนุษย์ควรต้องรู้ภาษา

มากกว่าหนึ่งภาษา เนื่องจาก

แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่มอียู่อย่างไร้

ขดีจ ากดัในโลกออนไลน์เป็น

ภาษาองักฤษจงึมคีวามจ าเป็นที่คนใน

โลกดจิิทลัควรต้องมคีวามรู้และความ

เชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างลุ่มลึกจงึจะ

สามารถเลือกรับข้อมูลและแยกแยะ

ข้อมูลแฝงหรือข้อคดิเหน็ออกจาก

ข้อเทจ็จริง นอกจากนี้  ความไม่เท่า

เทยีมกนัในสงัคม ความเหลื่อมล า้

ทางเพศ การครอบง าของผู้มอี  านาจ

ซึ่งสะท้อนผ่านวาทกรรมและชุด

ความคดิ มนุษย์จงึต้องควรตระหนัก

และเรียนรู้ถงึความมอี านาจของภาษา

ที่ใช้ในการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อ

สงัคมโลก 
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 

11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและ

ความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

  

12.1 การพัฒนาหลักสตูร 

 

จากการวิเคราะห์ปัญหาของชาตแิละ

คุณภาพของคนในประเทศ หลักสตูร

ฯ จงึปรับแนวทางการเรียนรู้ โดย

บูรณาการเนื้อหาข้ามสาขาวิชา เพ่ือ

ช่วยให้นิสติเหน็ภาพรวมและสามารถ

น าความรู้ที่ได้ในศาสตร์ที่แตกต่างกนั

ไปประยุกตใ์นการแก้ปัญหา

ประเทศชาตแิละคุณภาพของคนใน

ประเทศ 

นอกจากนี้  หลักสตูรฯ ให้ความส าคญั

กบัการเรียนรู้แบบผลลัพธเ์ป็นฐาน 

(outcome-based learning) เพ่ือ

ผลิตบณัฑติให้มสีมรรถนะตามที่

หลักสตูรฯ ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้

เนื้อหารายวิชาเสริมทกัษะที่เรียกว่า 

soft skills ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ทกัษะ

ย่อย ดงันี้ 

1) ทกัษะส่วนบุคคล เช่น การคดิ

วิเคราะห์อย่างมเีหตผุล ความคดิ

สร้างสรรคแ์ละการสร้างนวัตกรรม  

การแก้ปัญหา ภาษาและการสื่อสาร 

2) ทกัษะด้านอาชีพ เช่น การเจรจา

ต่อรอง การเข้าใจและการใช้

เทคโนโลยีดจิิทลั การวจิัย การจดัการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้ 

3) ทกัษะทางสงัคม เช่น การ

ประสานงานกบัผู้อื่น การแก้ปัญหา

ข้อขดัแย้ง การเป็นผู้น า การท างาน

ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

หลักสตูรฯ จึงปรับรปูแบบการเรยีน

การสอน วิธวีัดและประเมนิผลให้

หลักสตูรฯ พัฒนาจากการบูรณาการ

ของสองหลักสตูร คอื หลักสตูร

ศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ และหลักสตูรปรัชญา

ดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

เนื่องจากเกดิความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่องและรวดเรว็ หลักสตูรฯ จึง

ปรับปรงุเนื้อหารายวิชาให้สอดรับกบั

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพ่ือให้

ผู้เรียนมคีวามคดิริเริ่มก้าวทนัโลกใน

ยุคดจิิทลั สามารถประยุกตค์วามรู้

เพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านภาษาในการ

พัฒนาประเทศและเป็นส่วนหนึ่งใน

การช่วยพัฒนาคุณภาพของคนด้าน

การสื่อสารในประเทศ 

ในปัจจุบนัภาษาองักฤษมี

บทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการสื่อสาร 

การที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขนั

ด้านเศรษฐกจิกบันานาประเทศใน

สงัคมโลกและก้าวข้ามอปุสรรคด้าน

การสื่อสารภาษาองักฤษ ซึ่งเป็น

ปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยมาช้า

นานได้นั้น หลักสตูรฯ ตระหนักถงึ

ความส าคญัของการผลิตผู้เรียนที่

ต้องมคีวามรู้ ด้านภาษาศาสตร์เพ่ือ

ประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาการสื่อสาร

ภาษาองักฤษ รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่มคีวามทนัสมยัที่จะช่วย

ให้การสื่อสารภาษาองักฤษเกดิผล

สมัฤทธิ์สงูสดุ  
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สอดคล้องกบัแนวทางการเรียนรู้แบบ

ผลลัพธเ์ป็นฐาน 

หลักสตูรฯ จึงได้มกีาร

เปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่เพ่ือให้

ผู้เรียนมคีวามเชี่ยวชาญและสามารถ

บูรณาการศาสตร์ทั้งสามแขนงในการ

วิจัย สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่และ

ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษต่อไป  

12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของ

สถาบนั 

 

อาจารย์ในระดบัสถาบนัศึกษา

จ าเป็นต้องท าวิจัย เนื่องจากเป็นหนึ่ง

ในพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการวิจัยน าไปสู่องคค์วามรู้

ใหม่ที่ต้องน ามาบูรณาการในจัดการ

เรียนการสอนกบัรายวิชาในหลักสตูร

อย่างต่อเนื่อง การปรับปรงุหลักสตูร

ฯ ในคร้ังนี้จงึให้ความส าคญักบั

กระบวนการวิจัยมากขึ้น โดยเน้นการ

ตั้งสมมตฐิาน การประยุกตแ์ละต่อ

ยอดความรู้ เชิงทฤษฎ ีการสร้างความ

เข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตวัแปร

ที่มคีวามเป็นไปได้การแก้ไขปัญหา 

การคดิเชิงวิพากษ์ การแลกเปล่ียน

และการร่วมมอืกนัของนิสติ มคีวาม

เป็นผู้น า และมจีิตส านึกต่อโลก น า

ผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อ

สงัคม 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตของ

หลักสตูรฯ ม ี2 ประเดน็หลัก คอื   

SSAP1 การเป็นแหล่งความ

เป็นเลศิในการผลิตบณัฑติและ

นวัตกรรมการเรียนรู้   

ข้อ 1 สร้างหรือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือพัฒนา

คนไทย 4.0  

ข้อ 3 ผลิตบณัฑติให้เป็นไป

ตามความต้องการของสงัคม 

SSAP5 การพัฒนาและ

เสริมสร้างปัญญานิสติและบุคลากร 

ข้อ 1 สนับสนุน ส่งเสริม 

พัฒนานิสิตใ ห้มีคุณลักษณะตาม

บณัฑติที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัย  

ข้อ 2 เสริมสร้างปัญญาและ

พัฒนาทกัษะด้านคนและสงัคมของ

นิสติ หลักสตูรฯ จึงปรับโครงสร้าง

หลักสตูรและเนื้อหารายวิชารวมทั้ง

ผลักดนัให้นิสติผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรมให้สอดคล้องพันธกจิหลัก

ของมหาวิทยาลัย เน้นความส าคญั 3 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสอนภาษา 

2) ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ 

และ 3) ด้านการสื่อสารสากลและ

เทคโนโลยี อกีทั้งส่งเสริมงานวิจยั

ด้านภาษา การสอนภาษา และการ
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สื่อสารสากลในโลกดจิิทลัผ่าน

กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดย

ฝึกการตั้งสมมตฐิาน การประยุกต์

และต่อยอดความรู้ เชิงทฤษฎ ีการ

สร้างความเข้าใจต่อปัญหา การ

พิจารณาตวัแปรที่มคีวามเป็นไปได้

การแก้ไขปัญหา การคดิเชิงวิพากษ์ 

การแลกเปล่ียนและการร่วมมอืกนั

ของนิสติ มคีวามเป็นผู้น า และมี

จิตส านึกต่อโลก น าผลงานวิจัยที่ได้

ไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคม 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ี

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ

สถาบนั 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/

ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

 

 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

 

 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 

ไม่ม ี

 

 

 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ และหลักสตูร 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ 

หลักสตูรฯ บริหารจัดการร่วมกบั

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของ

หลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  

 

 

1.1 ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวชิาการและวิจยั

ด้านภาษาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบ

การสอนภาษา 

สร้างผู้น าทางวิชาการและวิจัยด้าน

ภาษาและการสื่อสารสากล  

 

1.2 ความส าคญั หลักสตูรฯ มุ่งผลิตดุษฎบีณัฑติที่มี

ความเป็นเลิศด้านภาษาศาสตร์ เน้น

ศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือ

ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤต

อยู่  2 เรื่ อง  ไ ด้แก่  1) ระดับการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยโดย

ภาพรวมไ ม่ เ ป็นที่ น่ าพอใจการ
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ตอบสนองและสนับสนุนในทุก

ศาสตร์แห่งภาษา 

ถ่ายทอดความคิดยังอยู่ในระดับผิว

เผินและไม่สามารถสื่อสารในหัวข้อที่

มีความซับซ้อน หรือความคิดที่ลึกซึ้ ง

ไปสู่ผู้รับสารได้ 2) ปัญหาที่เกิดจาก

ก า รสื่ อ ส า รทั้ ง ใ น ร ะดับองค์ ก ร 

ระดับชาติ และระดับสังคมโลก ที่

ส่ งผล ต่อความเ ข้ า ใจและความ

ร่วมมือของคนในบริบทการท างาน

และการอยู่ร่วมกนั  

หลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นสืบเนื่องมาจากการ

ขาดแคลนครูสอนภาษาที่มีความ

เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ ง

แล ะ ข าดวิ ธี ก า รสอนภาษาที่ จ ะ

ถ่ายทอดความรู้ ให้กบัผู้ เรียนได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

หลักสูตรฯ นี้ จึ ง มุ่ง เ น้นผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและ

ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทั้ งด้านการ

สอนภาษาและการสื่ อสารสากล 

เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถ

น าความรู้ ไปประยุกต์ฝึกสอนให้แก่

ผู้ เ รี ยน ไ ด้อ ย่ า งมีปร ะสิทธิภ าพ 

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้

เป็นผู้น าในองค์กรที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร  

1.3 วัตถุประสงค ์

 

หลักสตูรฯ มวีัตถุประสงคห์ลัก เพ่ือ

ผลิตดุษฎบีณัฑติที่มคุีณลักษณะ  

ดงันี้ 

1. มคีวามรู้ในทฤษฎภีาษาศาสตร์

และมศีักยภาพในการท าวจิัยขั้นสงู

ด้านภาษาศาสตร์ และสามารถน า

องคค์วามรู้ไปประยุกตใ์นการเรียน

การสอนภาษาและการสร้าง

นวัตกรรมการสอนภาษา  

หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ

ผลิตดุษฎบีณัฑติที่มคุีณลักษณะ ดงันี้  

1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน

ทฤษฎภีาษาและการสื่อสาร  

2. มีศักยภาพในการท าวิจัยขั้นสูง

ด้านภาษาและการสื่อสารสากล  

3. สามารถน าองคค์วามรู้ไปประยุกต์

ด้านการสอนภาษาองักฤษ สร้าง
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2. มคีวามสามารถในการบูรณาการ

ภาษาศาสตร์กบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านวฒันธรรม สงัคม และการ

สื่อสารในองคก์ร 

3. มจีิตสาธารณะ คุณธรรม 

จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและความ

หลากหลายของชาตพัินธุ ์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตในสงัคมและสงัคมโลก 

นวัตกรรมด้านภาษาและการสื่อสาร

สากล 

 

หมวดท่ี 3 ระบบจดัการศึกษา การ

ด าเนินการ และโครงสรา้งของ

หลกัสูตร 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.2 คุณสมบตัขิองผู้เข้าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า 

 

 

 

 

1) เป็นผู้มคีุณสมบตัเิป็นไปตาม

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบั

บณัฑติศึกษา (ภาคผนวก ก) และ

ตามประกาศของบณัฑติวิทยาลัย 

2) เป็นผู้ส  าเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญามหาบณัฑติ สาขาภาษา การ

สื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต ์และสาขาที่เกี่ยวข้องกบั

ภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็นบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มสีทิธิ์

สมคัรเข้าศึกษาได้ 

3) เป็นผู้มคีวามรู้และมทีกัษะในการ

ใช้ภาษาองักฤษในระดบัด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เป็นผู้มคีุณสมบตัเิป็นไปตาม

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบั

บณัฑติศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) และตามประกาศของ

บณัฑติวิทยาลัย 

2) เป็นผู้ส  าเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญามหาบณัฑติ สาขาภาษา  

การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต ์และสาขาที่

เกี่ยวข้องกบัภาษา ต้องได้รับคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็น

บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้

มสีทิธิ์สมคัรเข้าศึกษาได้ 

3) เป็นผู้มคีวามรู้และมทีกัษะในการ

ใช้ภาษาองักฤษในระดบัดแีละต้อง

สอบผ่านการสอบภาษาองักฤษทั่วไป

ของบณัฑติวิทยาลัยที่ระดบัคะแนน 

70 หรือมคีะแนนผลการสอบ 

TOEFL iBT ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน

หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต ่ากว่า 

6.0   
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2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขปัญหา/ข้อจากดัของนิสติในข้อ 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส  าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

1) นิสติมคีวามรู้ พ้ืนฐานทางด้าน

ภาษาศาสตร์ไม่เท่าเทยีมกนั 

2) นิสติขาดทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

เนื่องจากนิสติสว่นมากมพ้ืีนฐาน

ทางด้านภาษาและมนุษยศาสตร์ ซึ่ง

ถูกฝึกมาในลักษณะการมองภาพรวม

มากกว่าการหาเหตผุลตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

3) นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งเชงิ

วิชาการ 

 

1) ก าหนดให้นิสติเรียนรายวิชา

ภาษาศาสตร์ร่วมแบบไม่นับหน่วยกติ

กบันิสติระดบัปริญญาโทในบาง

รายวิชาตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2) ก าหนดให้อาจารย์จัดกจิกรรมการ

เรียนรู้  โดยฝึกนิสติให้วิเคราะห์ข้อมูล

ภาษา และนาเสนอความคดิเหน็ใน

ชั้นเรียน พร้อมทั้งเขยีนรายงานการ

วิเคราะห์บทความวิชาการ และ

บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 

3) ก าหนดให้ทุกรายวชิาระบุให้การมี

ส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความ

คดิเหน็ การโต้แย้งทางวิชาการ เป็น

ส่วนหนึ่งของเกณฑก์ารประเมนิผล 

 

จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 – 2561 ในแต่

ละปีการศึกษา 8 คน 

 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด

หลักสตูร ในเวลาราชการจ านวน 

200,000 บาท 

1) นิสติมคีวามสามารถในการสื่อสาร

ภาษาองักฤษได้ในระดบัที่แตกต่าง

กนั และมปัีญหาด้านทกัษะการเขยีน

เชิงวิชาการ 

2) นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งเชงิ

วิชาการ 

 

 

 

 

1) ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อม: การฝึกทกัษะ

การเขยีนภาษาองักฤษเชงิวิชาการ 

2) ก าหนดให้อาจารย์จัดกจิกรรมการ

เรียนรู้  โดยฝึกนิสติให้วิเคราะห์ข้อมูล

ภาษา และน าเสนอความคดิเหน็ใน

ชั้นเรียน พร้อมทั้งเขยีนรายงานการ

วิเคราะห์บทความวิชาการ และ

บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 

3) ก าหนดให้ทุกรายวชิาระบุให้การมี

ส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความ

คดิเหน็ การโต้แย้งทางวิชาการ เป็น

ส่วนหนึ่งของเกณฑก์ารประเมนิผล 

 

 

 

หลักสตูรฯ จะรับนิสติเข้าศึกษาในแต่

ละปีการศึกษานอกเวลาราชการรวม

ทั้งหมดจ านวน 10 คน  

 

นอกเวลาราชการ เพ่ิมค่าธรรมเนียม

เหมาจ่ายตลอดหลักสตูรเป็นจ านวน 

300,000 บาท 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน   



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 140 

หมวดท่ี/หวัขอ้ 
เดิม 

(หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557) 

แกไ้ข 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 

 

 

รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 60 

หน่วยกติ 

 

รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 54 

หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร 

 

-  หมวดวิชาบงัคบั 15 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกติ 

-  ปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาบงัคบั 6 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกติ 

-  ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก 

36 หน่วยกติ 

 

3.1.3 รายวิชา  

ข้อ 1 หมวดวิชาบงัคบั 

 

 

ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกติ ดงันี้   

1) ภษ711 สทัวิทยาขั้นสงู 

2) ภษ712 วากยสมัพันธข์ั้นสงู 

3) ภษ713 อรรถศาสตร์และวัจน

ปฏบิตัศิาสตร์ขั้นสงู 

4) ภษ751 การวจิัยด้าน

ภาษาศาสตร์ขั้นสงู 

5) ภษ752 สมัมนาภาษาศาสตร์  

 

ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ดงันี้  

1) ภษส731 สมัมนาด้าน

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกตเ์พ่ือการสื่อสารสากล 

2) ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกตเ์พ่ือการ

สื่อสารสากล 

 

ข้อ 2 หมวดวิชาเลือก 

 

ก าหนดให้นิสติเลือกจากกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งต่อไปนี้  จ านวน 9 หน่วยกติ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

1) ภษ714 วิธวีิเคราะห์และโต้แย้ง

ทางภาษาศาสตร์  

2) ภษ815 ความสมัพันธร์ะหว่าง

ระบบหน่วยค าและวากยสมัพันธ ์

3) ภษ816 ความสมัพันธร์ะหว่าง

วากยสมัพันธก์บัอรรถศาสตร์  

4) ภษ817 ความสมัพันธร์ะหว่าง

วัจนปฏบิตั-ิศาสตร์และปริจเ  

กลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต ์

 กลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยา 

1) ภษ721 ภาษาศาสตร์ปริชาน 

2) ภษ822 ประเดน็ปัจจุบนัด้าน

ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  

3) ภษ823 ประเดน็ปัจจุบนัด้านการ

รับภาษาและการสอนภาษา  

 กลุ่มภาษาศาสตร์สงัคม 

หมวดวิชาเลือก ม ี2 กลุ่ม ก าหนดให้

เรียนจ านวน 12 หน่วยกติ ทั้ง 2 

กลุ่ม 

กลุ่มภาษา 

1) ภษส711 ภาษาศาสตร์ส าหรบัผู้

อบรมด้านภาษา                                                

2) ภษส712 ระบบเสยีง

ภาษาองักฤษและการประยุกตก์บัการ

สอนภาษา 

3) ภษส713 ไวยากรณภ์าษาองักฤษ

และการประยุกตก์บัการสอนภาษา 

4)ภษส714 การรับภาษาที่สองสูก่าร

สอนภาษา  

5) ภษส715 ทฤษฎแีละการประยุกต์

การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

6) ภษส716 การแปลเชงิปฏบิตักิาร 

กลุ่มการสื่อสารสากล 
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1) ภษ731 ประเดน็ปัจจุบนัด้าน

ภาษาศาสตร์สงัคม 

2) ภษ832 ประเดน็ปัจจุบนัด้าน

ปริจเฉทอเิลก็ทรอนิกส ์  

3) ภษ833 การฟ้ืนฟูภาษา 

1) ภษส721 การสื่อสารในมุมมอง

ภาษาศาสตร์สงัคม                                           

2) ภษส722 ภาษากบัสื่อในศตวรรษ

ที่ 21                                                        

3) ภษส723 ความคดิ วฒันธรรม 

และการสื่อสารสากล                                        

4) ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีใน

การสื่อสารดจิิทลั           

5) ภษส725 ความหมายกบัการ

สื่อสาร 

6) ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการ

สื่อสาร                       

3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ 711 สทัวิทยาขั้นสงู  

ภษ 712 วากยสมัพันธข์ั้นสงู  

ภษ 713 อรรถศาสตร์และวัจน

ปฏบิตัศิาสตร์ขั้นสงู    

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 751 การวิจัยด้านภาษาศาสตร์

ขั้นสงู 

ภษ 752 สมัมนาภาษาศาสต  

วิชาเลือก  เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์

รวม 9 หน่วยกติ  

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

วิชาเลือก  เลือก 2 รายวิชา จากกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์

รวม 6 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ ์  

รวม 12 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ ์  

รวม 12 หน่วยกติ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษส731 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกตเ์พ่ือการ

สื่อสารสากล 

วิชาเลือก 2 รายวิชา 

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษส732 วิจัยด้านภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกตเ์พ่ือการสื่อสาร

สากล 

วิชาเลือก 2 รายวิชา 

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดบั

ปริญญาเอก   

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดบั

ปริญญาเอก  

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดบั

ปริญญาเอก   
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ ์

รวม 12 หน่วยกติ 

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ891  ปริญญานิพนธร์ะดบั

ปริญญาเอก   

รวม 9 หน่วยกติ 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า

หลักสตูร 

มอีาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน ตดัรายชื่อ รศ.วรรณกานต ์ 

ลิขริัตนพร และเพ่ิมอาจารยป์ระจ า

หลักสตูรเป็น 7 คน คอื  

ผศ.ดร.อญัชลี จันทร์เสม  

ผศ.ดร.อสุาภรณ ์สขุารมณ ์และ  

อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง  

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธ์

การสอนและการประเมินผล  

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษ

ของนิสิต   

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษของนิสติ 5 ด้าน  

 

 

 

ปรับแบบฟอร์มใหม่และปรับ

คุณลักษณะพิเศษของนิสติให้

เหมาะสมกบัหลักสตูรฯ  

หมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารย ์

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

ใหแ้ก่คณาจารย ์

2.2  การพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพด้านอื่นๆ 

 

 

 

ข้อ 2.2 การพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 4 ข้อ 

 

 

 

เพ่ิมข้อ 5 และข้อ 6 ด้านการส่งเสริม

ให้อาจารย์เข้าร่วมการน าเสนอ

งานวิจัยและการเชิญอาจารย์ต่าง

สถาบนัมาแลกเปล่ียนความรู้ 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ประกอบด้วย 7 ข้อย่อย ได้แก่  

1. การบริหารหลักสตูร 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียน

การสอน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

4. การบริหารบุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการให้

ค าแนะน านิสติ 

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สงัคม และ / หรอื

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

ปรับการเขยีนให้สอดคล้องตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ของ สกอ. โดยประกอบไปด้วย 7 ข้อ

ย่อย ได้แก่ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

2. บณัฑติ 

3. นิสติ 

4. อาจารย ์

5. หลักสตูร การเรียนการสอน 

การประเมนิผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
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7. ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ภษส711  ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้อบรมด้านภาษา                                       3 (2 – 2 – 5)                                                                                            

LGC711  Linguistics for Language Trainers  

หลักการ แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ด้านสทัศาสตร์ สัทวิทยา วากยสมัพันธ์ อรรถศาสตร์ และ 

วัจนปฏบัิติศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

 

ภษส712 ระบบเสยีงภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบัการสอนภาษา               3 (2 – 2 – 5)                                                                                                                                                                              

LGC712 English Phonetics and Phonology and Application  

             to Language Teaching  

หลักการเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การประยุกต์ความรู้ด้านเสียงกับการสอน

ภาษาองักฤษ   

 

ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษและการประยุกต์กบัการสอนภาษา                3 (2 – 2 – 5)                                                              

LGC713 English Syntax and Application to Language Teaching                      

หลักการ กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามกฎเกณฑ์และการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างวลี 

โครงสร้างประโยค การประยุกต์ความรู้ด้านไวยากรณ์กบัการสอนภาษาองักฤษ   

 

ภษส714  การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา                                            3 (3 – 0 – 6) 

LGC714  Second Language Acquisition and Application to Teaching 

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ล าดับการเรียนรู้ภาษา  

การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างในการเรียนภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองต้ังแต่ระยะต้น 

ระยะกลาง และระยะปลาย รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา การแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน 

การรับและการผลิตภาษาวิธกีารสอนภาษาที่สอดคล้องไปกบัแต่ละทฤษฎี  

 

ภษส715  ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6)  

LGC715  Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language  
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ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน สื่อการสอน และการออกแบบหลักสูตร จุดเด่นและจุดด้อยเพ่ือ

ประยุกต์ใช้กบัการสอนภาษา  

 

ภษส716  การแปลเชิงปฏบัิติการ                                                          3 (2 – 2 – 5)     

LGC716  Translation Practicum 

วิเคราะห์และโต้แย้งทฤษฎีการแปลที่หลากหลายและเหมาะสมกบัตัวบท ฝึกแปลตัวบทที่แตกต่าง

กันในโลกดิจิทัล การเลือกใช้เทคนิคการแปลให้เหมาะสมตามบริบท เปรียบเทียบการแปลด้วย

คอมพิวเตอร์กบัมนุษย์ 

 

ภษส721  การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงัคม                                    3 (3 – 0 – 6)                                                                                            

LGC721  Sociolinguistic Perspectives on Communication 

การสื่อสารผ่านมุมมองทางสังคม ปัจจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่อการสื่อสาร การแปรและการ

เปล่ียนแปลงของภาษา ทศันคติต่อภาษา นโยบายภาษา ความส าคัญของภาษาที่มีต่อการสื่อสารในสังคม

โลก การรักษาความเป็นชาติ การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูภาษา 

 

 

 

ภษส722  ภาษากบัสื่อในศตวรรษที่ 21                                                 3 (3 – 0 – 6)                                                                                           

LGC722  Language and Media in 21st Century 

ลักษณะภาษาที่ใช้ในสื่อสารมวลชนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการ ผ่านช่องทาง

วิทยุ โทรทศัน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ บทบาทและอทิธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม

และความเช่ือของผู้รับสารผ่านการใช้ภาษา 

 

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

LGC723  Mind, Culture, and Global Communication  

ความสมัพันธร์ะหว่างภาษา วัฒนธรรม และความคิด การสื่อความคิดและการตีความหมายในการ

สื่อสารแต่ละวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของคนในสงัคมต่างๆ 

 

ภษส724  ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั                                    3 (2 – 2 – 5)                           

LGC724  Language and Technology in Digital Communication 

การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล ในห้องสนทนา เวบ็บลอ็ก 

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

LGC725  Meaning and Communications   

หลักการและแนวคิดด้านความหมายระดับค า ความสัมพันธ์ทางความหมายของค าพ้อง

ความหมาย ค าตรงข้าม ค าแม่กลุ่ม ระดับประโยค ความก ากวม เง่ือนไขความจริง และข้อความที่แสดง

ผ่านภาษาทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสื่อสาร   

ภษส726  จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร                                                   3 (3 – 0 – 6) 

LGC726  Psychology of Language in Communication   

ประเดน็ด้านจิตวิทยาภาษาที่อยู่ในความสนใจ แนวคิด ทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห์ด้าน 

การรับภาษาและการผลิตภาษา การประมวลผลภาษา รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาในการ

สื่อสาร 

 

ภษส731  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์                       3 (1 – 4 – 4) 

                        เพ่ือการสื่อสารสากล 

LGC731  Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication 

การวิเคราะห์บทความวิจัย  สัมมนาประเด็นปัญหาของการใช้ภาษา หรือข้อโต้แย้งทาง

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจของนิสิต  โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทความ

วิจัย 

 

ภษส732  วิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสื่อสารสากล   3 (2 – 2 – 5) 

LGC732  Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global  

                        Communication in Language and Global Communication 

วิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การตั้งสมมติฐานและค าถามในงานวิจัย  วิธี

เกบ็ข้อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา  สรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ  การ

อ้างอิง  การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ  และเน้นจริยธรรมในการวิจัย 
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ภาคผนวก ช   

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 147 
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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: 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 151 

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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