มคอ.2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ อง
กับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
7
10
10
10
13
20
21
23
23
23
28

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
37
39
41
42
48
48
48
49
49

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ข สาเนาคาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ช ข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (MOU)

หน้า
48
74
76
86
106
129
146

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สารสากล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร T2558000000044
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Language and Global Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสารสากล)
ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสารสากล)
Doctor of Philosophy (Language and Global Communication)
Ph.D. (Language and Global Communication)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
54 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
(ภาคผนวก ช) ดังนี้
1) Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
3) University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
4) University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิเห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง ชื่อเดิมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่
11/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม
พ.ศ 2562
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2564
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ
2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน / อาจารย์สอนภาษา
3. นักภาษาศาสตร์ / นักวิจัยและนักวิชาการด้ านภาษา / ด้ านพัฒนาการรับรู้และเรียนรู้ภาษา
4. ผู้บริหารองค์กรการศึกษา
5. นักออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษา / นักวิเคราะห์รูปแบบข้ อมูลภาษา
6. นักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่ รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
1
รศ.ดร.สุกญ
ั ญา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535
เรืองจรูญ
M.A. (TESOL), 2539

2

3

รศ.ดร.ศิริพร
ปัญญาเมธีกุล

ผศ.ดร.นันทนา
วงษ์ไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University,
USA
Ph.D. (Linguistics), 2548
University of British
Columbia, Canada
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), มหาวิทยาลัย
2541
ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิตพัฒน2543
บริหารศาสตร์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจาตัวประชาชน

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลักสาคัญต้ องสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยซึ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0
ต้ องขั บ เคลื่ อนโดยมี ฐ านคิ ด หลั ก คื อ การสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมและ เทคโนโลยี ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี มี
ความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบต่อหลายอาชีพและมีการลดจานวนการจ้ างงาน เนื่องจากเทคโนโลยี
สามารถเข้ ามาแทนที่แรงงานคน อย่างไรก็ตามทักษะการสื่อสารยังคงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอดความคิด
ที่ลึ ก ซึ้ งระหว่ า งมนุ ษ ย์ ใ นชุ ม ชนและสั ง คมโลกที่จ ะท าให้ ก ารเจรจาต่ อ รองส าเร็จ ลุ ล่ ว งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทคโนโลยี จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถแทนที่ คุ ณ ลั ก ษณะนี้ ของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ในทางตรงกั น ข้ า มเทคโนโลยี ยั ง ต้ อ งอาศั ย
ความสามารถด้ านภาษาของมนุ ษย์ในการสั่งการและป้ อนข้ อมูล นอกจากนี้ในปั จจุ บันจะเห็นได้ ว่าจานวนนิ สิต
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยลดลงอย่ า งเห็น ได้ ชั ด จึ ง เกิ ด การแข่ ง ขั น ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ มีจานวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในยุ คที่โลกเชื่ อมต่ อกันง่ ายขึ้น การสื่อสารในโลกปั จจุ บันจาเป็ นต้ องอาศัยการเข้ าถึ งข้ อมูลอย่างรวดเร็ว
ในยุคดิจิทลั มนุษย์ควรต้ องรู้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา เนื่องจากแหล่งข้ อมูลส่วนใหญ่ท่มี ีอยู่อย่างไร้ ขีดจากัดในโลก
ออนไลน์เป็ นภาษาอังกฤษจึงมีความจาเป็ นที่คนในโลกดิจิทลั ควรต้ องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านภาษาอย่าง
ลุ่มลึกจึงจะสามารถเลือกรับข้ อมูลและแยกแยะข้ อมูลแฝงหรือข้ อคิดเห็นออกจากข้ อเท็จจริง นอกจากนี้ ความไม่
เท่าเทียมกันในสังคม ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ การครอบงาของผู้มีอานาจซึ่งสะท้อนผ่านวาทกรรมและชุดความคิด
มนุษย์จึงต้ องควรตระหนักและเรียนรู้ถึงความมีอานาจของภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฯ พั ฒนาจากการบูรณาการของสองหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษ และหลั ก สูตรปรั ช ญาดุ ษฎี บัณ ฑิต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร์ เนื่ อ งจากเกิดความเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว หลักสูตรฯ จึงปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ สอด รั บ กับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มก้ าวทันโลกในยุ คดิจิทัล สามารถประยุกต์ความรู้เพื่ อ
สร้ างนวัตกรรมด้ านภาษาในการพัฒนาประเทศและเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพของคนด้ านการสื่อสาร
ในประเทศ
ในปั จจุ บันภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร การที่ประเทศไทยจะสามารถแข่ งขันด้ าน
เศรษฐกิจกับนานาประเทศในสังคมโลกและก้ าวข้ ามอุปสรรคด้ านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นปัญหาเรื้อรังของ
ประเทศไทยมาช้ า นานได้ น้ั น หลั ก สู ต รฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการผลิ ต ผู้ เ รี ย นที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า น
ภาษาศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้ เทคโนโลยีท่มี ีความทันสมัยที่จะ
ช่วยให้ การสื่อสารภาษาอังกฤษเกิดผลสัมฤทธิ์สงู สุด
หลักสูตรฯ จึงได้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความเชี่ยวชาญและสามารถบูรณาการศาสตร์
ทั้งสามแขนงในการวิ จัย สร้ า งสรรค์อ งค์ความรู้ ใหม่ แ ละต่ อยอดเป็ นนวั ตกรรมเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษต่อไป
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ มี 2 ประเด็นหลัก คือ
SSAP1 การเป็ นแหล่งความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้
ข้ อ 1 สร้ างหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0
ข้ อ 3 ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นไปตามความต้ องการของสังคม
SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้ างปัญญานิสติ และบุคลากร
ข้ อ 1 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานิสติ ให้ มีคุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 2 เสริมสร้ างปัญญาและพัฒนาทักษะด้ านคนและสังคมของนิสติ
หลักสูตรฯ จึงปรับโครงสร้ างหลักสูตรและเนื้อหารายวิชารวมทั้งผลักดันให้ นิสิตผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม
ให้ สอดคล้ องพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้ นความสาคัญ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการสอนภาษา 2) ภาษาอังกฤษ
และภาษาศาสตร์ และ 3) ด้ านการสื่ อ สารสากลและเทคโนโลยี อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย ด้ านภาษา
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การสอนภาษา และการสื่อสารสากลในโลกดิจิทัลผ่านกระบวนการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ โดยฝึ กการตั้งสมมติฐาน
การประยุกต์และต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎี การสร้ างความเข้ าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็ นไปได้
การแก้ ไขปั ญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การแลกเปลี่ยนและการร่ วมมือกันของนิสิต มีความเป็ นผู้นา และมีจิตสานึก
ต่อโลก นาผลงานวิจัยที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีค่ ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิ ดสอนให้
ไม่มี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ทุ ก รายวิ ช าที่เ ปิ ดสอนในหลั ก สูต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร์ และหลั ก สูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ บริหารจัดการร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างผู้นาทางวิชาการและวิจัยด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
1.2 ความสาคัญ
ประเทศไทยกาลังเผชิญวิกฤตอยู่ 2 เรื่อง ได้ แก่ 1) ระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย
โดยภาพรวมไม่เป็ นที่น่าพอใจการถ่ายทอดความคิดยังอยู่ในระดับผิวเผินและไม่สามารถสื่อสารใน
หัวข้ อที่มีความซับซ้ อน หรือความคิดที่ลึกซึ้งไปสู่ผ้ ูรับสารได้ 2) ปั ญหาที่เกิดจากการสื่อสารทั้งใน
ระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับสังคมโลก ที่ส่งผลต่อความเข้ าใจและความร่ วมมือของคนใน
บริบทการทางานและการอยู่ร่วมกัน
หลั กสูตรฯ เล็งเห็นว่ าปั ญหาดังกล่ าวข้ างต้ นสืบเนื่ องมาจากการขาดแคลนครู สอนภาษาที่มี
ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งและขาดวิธีการสอนภาษาที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ กับผู้เรียน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฯ นี้จึงมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทั้งด้ าน
การสอนภาษาและการสื่อ สารสากล เพื่ อให้ ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถนาความรู้ไปประยุ กต์
ฝึ กสอนให้ แก่ผ้ ูเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้นาในองค์ กร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการสื่อสาร
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร
2. มีศักยภาพในการทาวิจัยขั้นสูงด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
3. สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ สร้ างนวัตกรรมด้ านภาษา
และการสื่อสารสากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
แผนการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
 ทาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้ หลักสูตร

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

 สัมภาษณ์ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วน
เสียของหลักสูตรฯ
 นาผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 มาเป็ นข้ อมูลใน
การทาวิจัย
 กาหนดให้ นิสิตปี สุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ อาจารย์ผ้ ูสอน
และอาจารย์พิเศษประเมิน
หลักสูตร
 ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิตที่มี
คุณภาพหลักสูตร

 รายงานสรุปผลการ
สัมภาษณ์
 มคอ.7 รายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร

 รายงานผลการประเมิน
จากนิสติ ปี สุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ
 รายงานการประเมินความ
พึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้ องการ
ของตลาดแรงงาน
 จานวนดุษฎีบัณฑิตได้ งาน
ทาร้ อยละ 100
 หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง

 วิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การผลิตบัณฑิต
 วิเคราะห์ภาวะการณ์ได้ งาน
ทาของบัณฑิต
 นาข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็ น
ข้ อมูลในการจัดทา
หลักสูตรฯ
 จัดทาหลักสูตรปรั บปรุ งฉบั บ ร่ า ง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
 รายงานสรุปผลการ
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียมาวิพากษ์
หลักสูตรฯ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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แผนการพัฒนา/
แผนการเปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

 ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามผล  หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง
การวิพากษ์
การพัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาคณาจารย์ด้านการทาวิจัย
และการเรียนการสอน

 พัฒนานิสติ ด้ านการทาวิจัย

 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม  ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีงานวิจัยร่วมกับ
สถาบันอื่นและ
สหสาขาวิชา
 สนับสนุนแหล่งทุนในการ  ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ทั้งในระดับชาติและ
เผยแพร่
นานาชาติ
 สนับสนุนให้ อาจารย์
 ร้ อยละของอาจารย์ประจา
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ที่นาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
 สนับสนุนให้ อาจารย์เป็ น  ร้ อยละของการเป็ น
ศาสตราจารย์รับเชิญ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(Visiting scholars)
 บูรณาการการวิจัยและ
 ร้ อยละของกิจกรรมหรือ
การเรียนการสอนกับ
โครงการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเพื่อ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
พัฒนาชุมชนและสังคม
ความต้ องการพัฒนาและ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของสังคมต่ออาจารย์
ประจา
 สนับสนุนให้ นิสิตตีพิมพ์/  จานวนนิสติ ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่และนาเสนอ
นาเสนอผลงานวิจัยคิด
ผลงานวิจัยใน
เป็ นร้ อยละ 100
วารสารวิชาการ/
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ
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แผนการพัฒนา/
แผนการเปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
 สนับสนุนให้ นิสิตร่วมทา
วิจัยกับคณาจารย์ใน
สถาบัน

ตัวบ่งชี้
 จานวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์/นาเสนอใน
วารสารวิชาการ/
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาเป็ นแบบทวิ ภาค คือ ปี การศึ กษาหนึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ หนึ่ งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1) เป็ นผู้มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้ องกับภาษา ต้ องได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือเป็ นบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มีสทิ ธิ์สมัครเข้ าศึกษาได้
3) เป็ นผู้มีความรู้และมีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษในระดับดีและต้ องสอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
ทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัยที่ระดับคะแนน 70 หรือมีคะแนนผลการสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน
หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
หลักสูตรฯ ได้ สรุปปัญหาของนิสติ แรกเข้ า ดังต่อไปนี้
1) นิสติ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับที่แตกต่างกัน และมีปัญหาด้ านทักษะ
การเขียนเชิงวิชาการ
2) นิสติ ขาดทักษะการโต้ แย้ งเชิงวิชาการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูตรฯ มีวิธกี ารดาเนินการช่วยเหลือนิสติ อย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดให้ นิสติ เข้ าร่วมโครงการเตรียมความพร้ อม: การฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2) กาหนดให้ อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึ กนิสติ ให้ วิเคราะห์ข้อมูลภาษา และนาเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน พร้ อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา
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3) กาหนดให้ ทุกรายวิชาระบุ ให้ การมีส่วนร่ วมในชั้น เรี ยน การแสดงความคิดเห็น การโต้ แย้ งทาง
วิชาการ เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผล
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรฯ จะรับนิสติ เข้ าศึกษาในแต่ละปี การศึกษานอกเวลาราชการรวมทั้งหมดจานวน 10 คน
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา (นอกเวลาราชการ)
จานวนนิสติ
2562 2563
2564
2565
2566
ชั้นปี ที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
***หมายเหตุ : จานวนนิสติ ที่จะรับเข้ าศึกษาในแต่ละปี การศึกษา 10 คน

2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยใช้ งบประมาณ
ประจาปี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรให้ สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตร
ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล โดยมีการประมาณการค่าใช้ จ่ายต่อหั วในการผลิต
บัณฑิต ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
การสื่อสารสากล
นอกเวลาราชการ
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
2565
2566
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
เหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี
x 10 จานวนรับ)
รวมรายรับ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล
สาหรับนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าสอนสาหรับผูส้ อนภายใน
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกิต 1-6; 1,000 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกิต 7-15; 1,500 บาทต่อชั่วโมง x 4 ครั้งต่อภาค)
ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พเิ ศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 1,500 บาทต่อชั่วโมง (ต้ องไม่เกิน 90 ชั่วโมง)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x จานวนปี )
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ )
ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 10 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสติ 1 คน)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสติ 1 คน)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสติ 1 คน)
ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,000 บาท /นิสติ 1 คน)
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสติ 1 คน)
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้ าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสติ 1 คน)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x จานวนปี )
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ค่าใช้ จ่าย

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

139,000

139,000

45,000
-

45,000
45,000

99,000
5,000
5,000
30,000
-

99,000
104,000
109,000
139,000
139,000
139,000
139,000

1,390,0000

139,000
27,800

166,800

6,950
6,950
13,900
19,400

145,950
152,900
166,800
186,200

2,500

188,700

4,500
3,500

193,200
196,700

4,000
4,500
400
30,840
47,340

200,700
205,200
205,600

13,080
9,000
3,120
22,140

296,860

12

236,400
283,780

305,860
308,980
331,130

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร
***หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศ

300,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (แบบ 2.1) เป็ นแบบการศึกษาที่
เน้ นการทาวิจัย โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต จานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
6
- หมวดวิชาเลือก
12
ปริญญานิพนธ์
36
รวมไม่น้อยกว่า
54
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
ภษส731 สัมมนาด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล 3 (1 – 4 – 4)
LGC731 Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication
ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล
3 (2 – 2 – 5)
LGC732 Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication
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2. หมวดวิชาเลือก มี 2 กลุ่ม กาหนดให้ เรียนจานวน 12 หน่วยกิตทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มภาษา
ภษส711 ภาษาศาสตร์สาหรับผู้อบรมด้ านภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC711 Linguistics for Language Trainers
ภษส712 ระบบเสียงภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC712 English Phonetics and Phonology and Application
to Language Teaching
ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การสอนภาษา
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 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (2 – 2 – 5)
LGC715 Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language
ภษส716 การแปลเชิงปฏิบัติการ
3 (2 – 2 – 5)
LGC716 Translation Practicum
กลุ่มการสือ่ สารสากล
ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สังคม
LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication
ภษส722 ภาษากับสื่อในศตวรรษที่ 21
LGC722 Language and Media in 21st Century
ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และการสื่อสารสากล
LGC723 Mind, Culture, and Global Communication
ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั
LGC724 Language and Technology in Digital Communication
ภษส725 ความหมายกับการสื่อสาร
LGC725 Meaning and Communications
ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร
LGC726 Psychology of Language in Communication

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 2 – 5)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต (แบ่งลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา ครั้งละ 9 หน่วยกิต)
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD891 Dissertation
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ความหมายของรหัสวิชา
1) รหัสตัวอักษร
ภษส (LGC) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (Language and
Global Communication)
2) รหัสตัวเลข
- ตัวเลขแรก หมายถึง ชั้นปี
7 หมายถึง ปริญญาเอก ปี 1
- ตัวเลขกลาง หมายถึง กลุ่มวิชา
ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง
เลข 1
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์
การสอนภาษา
เลข 2
หมายถึง
การสื่อสารสากล
เลข 3
หมายถึง
การสัมมนาและการวิจัย
เลข 9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
- ตัวเลขท้ าย หมายถึง ลาดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง
3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภษส731 สัมมนาด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล
วิชาเลือก
เลือก 2 รายวิชา
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล
วิชาเลือก
เลือก 2 รายวิชา
รวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หน่วยกิต
3
6
9

หน่วยกิต
3
6
9
15

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
9
9

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
9
9

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
9
9

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
9
9

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภษส711 ภาษาศาสตร์สาหรับผู้อบรมด้ านภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC711 Linguistics for Language Trainers
หลักการ แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ด้ านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และ
วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภษส712 ระบบเสียงภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC712 English Phonetics and Phonology and Application
to Language Teaching
หลั ก การเกี่ ย วกั บ เสี ย ง ระบบเสี ย งในภาษาอั ง กฤษ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า นเสี ย งกั บ การสอน
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC713 English Syntax and Application to Language Teaching
หลั ก การ กฎไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษตามกฎเกณฑ์แ ละการใช้ จริ ง ในชี วิ ตประจาวั น โครงสร้ า งวลี
โครงสร้ างประโยค การประยุกต์ความรู้ด้านไวยากรณ์กบั การสอนภาษาอังกฤษ
ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา
3 (3 – 0 – 6)
LGC714 Second Language Acquisition and Application to Teaching
ทฤษฎีและแนวคิดด้ านการรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ลาดับการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์
ความคล้ ายคลึงและความแตกต่างในการเรียนภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองตั้งแต่ระยะต้ น ระยะกลาง และระยะ
ปลาย รวมทั้งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของผู้เรียน การรับและการผลิตภาษา
วิธกี ารสอนภาษาที่สอดคล้ องไปกับแต่ละทฤษฎี
ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6)
LGC715 Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้ านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน สื่อการสอน และการออกแบบหลักสูตร จุ ดเด่นและจุ ดด้ อยเพื่อประยุกต์ใช้ กับ
การสอนภาษา
ภษส716 การแปลเชิงปฏิบัติการ
3 (2 – 2 – 5)
LGC716 Translation Practicum
วิเคราะห์และโต้ แย้ งทฤษฎีการแปลที่หลากหลายและเหมาะสมกับตัวบท ฝึ กแปลตัวบทที่แตกต่างกัน
ในโลกดิจิทลั การเลือกใช้ เทคนิคการแปลให้ เหมาะสมตามบริบท เปรียบเทียบการแปลด้ วยคอมพิวเตอร์กบั
มนุษย์
ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สังคม
3 (3 – 0 – 6)
LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication
การสื่อสารผ่านมุมมองทางสังคม ปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการสื่อสาร การแปรและการเปลี่ยนแปลง
ของภาษา ทัศนคติต่อภาษา นโยบายภาษา ความสาคัญของภาษาที่มีต่อการสื่อสารในสังคมโลก การรั กษา
ความเป็ นชาติ การอนุรักษ์และการฟื้ นฟูภาษา
ภษส722 ภาษากับสื่อในศตวรรษที่ 21
3 (3 – 0 – 6)
st
LGC722 Language and Media in 21 Century
ลั ก ษณะภาษาที่ ใ ช้ ใ นสื่ อ สารมวลชนในศตวรรษที่ 21 ผ่ า นช่ อ งทางวิ ท ยุ โทรทัศ น์ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ บทบาทและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมและความเชื่อของผู้รับสารผ่าน
การใช้ ภาษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และการสื่อสารสากล
3 (3 – 0 – 6)
LGC723 Mind, Culture, and Global Communication
ความสัมพั นธ์ระหว่ างภาษา วัฒนธรรม และความคิด การสื่อความคิดและการตีความหมายในการ
สื่อสารแต่ละวัฒนธรรม การใช้ ภาษาที่สะท้ อนระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของคนในสังคมต่างๆ
ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั
3 (2 – 2 – 5)
LGC724 Language and Technology in Digital Communication
การปฏิสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษย์กับ คอมพิ วเตอร์ ในการสื่อสารยุ คดิจิ ทัล ในห้ องสนทนา เว็บ บล็อก
กระดานสนทนา และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ภษส725 ความหมายกับการสื่อสาร
3 (3 – 0 – 6)
LGC725 Meaning and Communications
หลักการและแนวคิดด้ านความหมายระดับคา ความสัมพันธ์ทางความหมายของคาพ้ องความหมาย
คาตรงข้ าม คาแม่กลุ่ม ระดับประโยค ความกากวม เงื่อนไขความจริง และข้ อความที่แสดงผ่านภาษาทั้งทางตรง
และทางอ้ อมในการสื่อสาร
ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร
3 (3 – 0 – 6)
LGC726 Psychology of Language in Communication
ประเด็นด้ านจิ ตวิ ทยาภาษาที่อ ยู่ ในความสนใจ แนวคิด ทฤษฎี การทดลอง และการวิ เคราะห์ ด้า น
การรับภาษาและการผลิตภาษา การประมวลผลภาษา รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ภาษาในการสื่อสาร
ภษส731 สัมมนาด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล 3 (1 – 4 – 4)
LGC731 Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication
การวิเคราะห์บทความวิจัย สัมมนาประเด็นปัญหาของการใช้ ภาษา หรือข้ อโต้ แย้ งทางภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ท่อี ยู่ในความสนใจของนิสติ โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัย
ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล
3 (2 – 2 – 5)
LGC732 Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global
Communication in Language and Global Communication
วิธีวิจัยด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การตั้งสมมติฐานและคาถามในงานวิจัย วิธีเก็บ
ข้ อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา สรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การอ้ างอิง
การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และเน้ นจริยธรรมในการวิจัย
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต
GRD891 Dissertation 36 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่ รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
1
รศ.ดร.สุกญ
ั ญา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535
เรืองจรูญ
M.A. (TESOL), 2539

2

3

รศ.ดร.ศิริพร
ปัญญาเมธีกุล

ผศ.ดร.นันทนา
วงษ์ไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University,
USA
Ph.D. (Linguistics), 2548
University of British
Columbia, Canada
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), มหาวิทยาลัย
2541
ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิตพัฒน2543
บริหารศาสตร์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจาตัวประชาชน

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.สุกญ
ั ญา เรืองจรูญ

2

รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล

3

ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535
M.A. (TESOL), 2539
Ph.D. (Linguistics), 2548

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University, USA
University of British Columbia,
Canada
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม

5

ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์

6

อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธารง

7

อ.ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2530

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
M.Ed. (Teaching English to Speakers University of South Australia,
of Other Languages), 2540
Australia
Ed.D. (Curriculum & Instruction),
2551
Illinois State University, USA
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553
M.Ed. (Applied Linguistics), 2547 Griffith University, Australia
Ph.D. (Applied Linguistics), 2554
Griffith University, Australia
อ.บ. ศิลปการละคร, 2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Communication StudiesPortland State University, USA
Media and Gender Studies), 2547
M.A. (English as an International
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Language-English Linguistics),
2555
Ph.D. (English as an International
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Language-English Linguistics),
2560
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555
มหาวิทยาลัยมหิดล

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
หลักสูตรฯ กาหนดให้ ผ้ ูจะสาเร็จการศึกษาต้ องทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และต้ องเป็ นหัวข้ อ
ทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสารสากล ซึ่งได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัยปริ ญญานิพนธ์มุ่งเน้ นการประยุกต์แนวคิดเพื่ อการสอนภาษาและอธิบายปรากฏการณ์
ภาษาในการสื่อ สาร ตลอดจนการสร้ า งองค์ความรู้ทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสารสากล
ผลการวิ จั ย สามารถน าไปพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการสอนภาษาและการสื่ อ สาร รวมทั้ง อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางภาษาและการสื่อสารได้ อย่างสมบูรณ์ ทั้งเชิงพรรณนาและเชิงประจักษ์
นิ สิตสามารถนาประสบการณ์การเรี ยนรู้ ไปสร้ า งงานวิ จัยได้ ด้ว ยตนเอง โดยมีอาจารย์ท่ีป รึ ก ษา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์เป็ นผู้ ควบคุ มดู แ ลตั้งแต่ การเสนอหั วข้ อการวิ จั ย พั ฒนาเป็ นเค้ า โครงงานวิ จัย เพื่ อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเค้ าโครงงานวิจัย จนถึงการสอบปากเปล่า ผลงานปริญญานิพนธ์
จะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ยด าเนิ น การให้ ผ ลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานในวารสาร
ระดับชาติ จานวน 1 บทความ (ที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI) หรือวารสารระดับนานาชาติ จานวน 1
บทความ (โดยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมู ลสากล ได้ แก่ ฐานข้ อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR หรือฐานข้ อมูล ISI Web of Science หรือฐานข้ อมูล Scopus)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากการวิจัยมีดังนี้
1) คุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเลี ยนผลงานของผู้ อ่ืน
ไม่บิดเบือนข้ อมูลภาษา เพื่อให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการรั กษาสิทธิประโยชน์ของผู้บอกภาษา
และรับผิดชอบให้ งานวิจัยแล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา
2) ทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้
ทฤษฎีทางภาษา การสอนภาษา และการสื่อสาร และสนับสนุ น โต้ แย้ งหรือท้ าทายทฤษฎีอันนามาซึ่ ง
องค์ความรู้ใหม่
3) ทัก ษะการวิ เคราะห์ ในเชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพได้ อย่างลึกซึ้ง นาเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญญานิพนธ์ของตนเองได้
อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการและสร้ างสรรค์
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ สามารถเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ จัดการประชุ มเพื่ อให้ นิสิตนาเสนอหัวข้ อปริ ญญานิพนธ์ท่สี นใจ
และคณาจารย์ให้ คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหัวข้ อปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ มีการเชิญ
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วิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ ความรู้เกี่ยวกับประเด็นวิจัยทางภาษา การสอนภาษา
และการสื่อสารสากล ที่นิสิตสามารถนามาเป็ นแนวทางในการทาปริญญานิพนธ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ นิสิต
เข้ าร่ วมประชุ ม สัมมนาด้ านภาษา การสอนภาษา และการสื่อสาร จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริญญา
นิพนธ์เพื่อให้ คาปรึกษาแก่นิสติ ได้ ตลอดเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมิ น ผลปริ ญ ญานิ พ นธ์ จ ะมี ค ณะกรรมการสอบปากเปล่ า เกี่ ย วกั บ ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ กรรมการที่เ ข้ า สอบเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิ ทยาลั ยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับปริ ญญานิพนธ์น้ั นๆ
เข้ าร่วมในการสอบ โดยในการสอบนิสิตจะนาเสนอปริญญานิพนธ์และอธิบายชี้แจงตามประเด็นคาถาม
ของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะตัดสินผลว่ านิสิตสอบผ่านหรื อไม่ หากสอบผ่านนิสิต
จะต้ องปรับปรุงแก้ ไขปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดไว้
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
(1) มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับสูง
(2) มีความสามารถในการสร้ างองค์ความรู้
ใหม่และสร้ างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้ าน
ภาษาและการสื่อสาร

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นาเสนอรายงาน/การวิจัยอย่างมีตรรกะและ
ลาดับขั้นตอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
ฝึ กวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกิดจาก
การเรียนการสอนภาษาและการสื่อสารโดยใช้
ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและการสื่อสาร
รวมทั้งฝึ กให้ นิสติ สนับสนุน โต้ แย้ งหรือท้าทาย
ทฤษฎีอนั นามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการสร้ าง
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ น
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทาง
 กาหนดเกณฑ์การประเมิน
 การประเมินผลงานของนิสิต
วิชาการและวิจัย
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด โดยใช้
วิจัยทุกรายวิชา
โปรแกรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการของ
 สอดแทรกจรรยาบรรณในการ
ผู้อ่นื มาเป็ นของตนเอง
ทางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้ อมูล
ที่ได้ จากการวิจัยเพื่อให้ ได้ ผล  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การวิเคราะห์ตามที่ต้องการ
การทางาน
1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา  มอบหมายให้ นิสติ วิเคราะห์
 การสังเกตพฤติกรรมด้ าน
มีความเป็ นกลาง และเคารพ
ข้ อมูลภาษา
ทัศนคติ เน้ นความเป็ นกลาง
ศักดิ์ศรีของผู้ใช้ ภาษาทุกภาษา  กาหนดให้ นิสิตเก็บข้ อมูล
ในการวิเคราะห์ภาษาและการ
สื่อสารจากการนาเสนองานที่
ภาคสนาม โดยเคารพศักดิ์ศรี
ได้ รับมอบหมาย
ของผู้บอกภาษา
2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
กลยุทธ์การสอน
2.1 มีความลุ่มลึกด้ านวิชาการใน  บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ทฤษฎีภาษา การสอนภาษาและ
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กบั
การสื่อสาร
นิสติ

วิธีการวัดและประเมิน
 แบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหาข้ อมูล
ภาษา กรณีศึกษาด้ านการสอน
ภาษาและการสื่อสาร
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 วิเคราะห์ข้อมูลภาษาที่
หลากหลายโดยใช้ ทฤษฎี
ภาษา การสอนภาษาและการ
สื่อสารแบบคลาสสิกและร่วม
สมัย
 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชา
 เข้ าร่วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก
2.2 สามารถอธิบายทฤษฎีภาษา  ใช้ การเรียนการสอนแบบ
การสอนภาษา และการสื่อสารได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
อย่างถูกต้ อง
ผู้เรียนและผู้เรียน และ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 ใช้ เทคนิคการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
 กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
ในหัวข้ อวิจัยที่สนใจ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ น
ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกิด
จากการเรียนการสอนภาษาและ
การสื่อสารโดยใช้ ทฤษฎีภาษา
การสอนภาษาและการสื่อสาร

3.2 สามารถสนับสนุน โต้ แย้ ง
หรือท้าทายทฤษฎีอนั นามาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่ในการสร้ าง

 การสอบย่อย
 การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค
 การทาโครงงาน/รายงาน
 การนาเสนอผลงาน
 การสรุปบทความวิจัย และ
การเขียนวิพากษ์

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการฝึ ก
ปฏิบัติของนิสติ เช่น การ
ทดสอบย่อย การสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาค หรือ
ประเมินจากรายงาน และ
การนาเสนอรายงาน
 ประเมินจากผลการสอบ
ประมวลความรู้ การสอบ
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ การ
ตีพิมพ์บทความวิจัย

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมิน

 เน้ นการสอนให้ นิสติ รู้จักบูรณา
การและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
ความรู้ท่หี ลากหลาย การทา
รายงาน งานที่มอบหมายใน
รายวิชา การอภิปรายกลุ่ม
การศึกษาจากปัญหาหรือ
กรณีศึกษา
 จัดอภิปราย สัมมนา
 ฝึ กการใช้ ภาษาและการสื่อสาร
ในการวิพากษ์เชิงสร้ างสรรค์

 การสอบ เขียนรายงาน การทา
แบบฝึ กหัด และการนาเสนอ
รายงาน
 การสอบเค้ าโครงงานวิจัยและ
การสอบ
ปากเปล่า
 การนาเสนอผลงาน
 การวิพากษ์งานของผู้อ่นื
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
ทักษะทางปัญญา
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

3.3 รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ
ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ภาษาและการสื่อสารในสังคม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมิน

 กาหนดให้ นิสิตทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและ
สังเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ มา
สนับสนุนและ/หรือโต้ แย้ งกับ
หัวข้ อวิจัยของตน
 ฝึ กทักษะการคิดขั้นสูง
 มีการทางานเก็บข้ อมูลภาษา
ภาคสนามและสื่อสังคม
ออนไลน์

 การสังเคราะห์จากการทบทวน
วรรณกรรม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลยุทธ์การสอน
และความรับผิดชอบ
4.1 สามารถประเมินตนเอง
 กาหนดให้ นิสิตนาเสนอผลงาน
วางแผนปรับปรุงตนเองให้ มี
และประเมินตนเอง
ประสิทธิภาพในการทางาน
ระดับสูง และมีความรับผิดชอบ
4.2 สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ ง
 จัดกิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้
และปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาท
นิสติ ได้ วิพากษ์และให้
ผู้นา และสมาชิกกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะผลงานของผู้อ่นื
รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่นื โดยไม่มีอคติ
 มอบหมายให้ นิสติ ทางานกลุ่ม
 ให้ นิสติ กาหนดบทบาทหน้ าที่
ในการทางานกลุ่ม
 ฝึ กทักษะแสดงความคิดเห็น
และให้ ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้ างสรรค์
 ฝึ กทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 งานวิจัยภาคสนามและสื่อ
สังคมออนไลน์

วิธีการวัดและประเมิน
 การสังเกตพฤติกรรม
 การนาเสนอผลงาน
 แบบประเมินตนเอง
 การสังเกตพฤติกรรม
 การนาเสนอผลงาน
 แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยี
5.1 สามารถใช้ ภาษาไทยและ
 กาหนดให้ นิสิตอภิปราย
 การประเมินการนาเสนอ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สัมมนา แลกเปลี่ยนความ
 การประเมินผลจากการ
การนาเสนอรายงาน/งานวิจัย
คิดเห็น
สังเกต
อย่างมีตรรกะและลาดับขั้นตอน  กาหนดให้ นิสิตนาเสนอ
 การสอบปากเปล่า
รายงาน ผลการวิเคราะห์
 การสังเกตพฤติกรรมการ
ข้ อมูลภาษา
นาเสนอในชั้นเรียน
 อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
 จานวนบทความวิจัยที่
คิดเห็น
ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจาก
 กาหนดให้ นิสิตเข้ าร่วมและ/
การประชุมวิชาการ
หรือนาเสนอผลงานวิจัยใน
(proceedings) ระดับชาติ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
หรือนานาชาติ
 การเขียนรายงาน
 กาหนดให้ นิสิตเข้ าร่วม
 หัวข้ อและเค้ าโครงงานวิจัย
โครงการเร่งรัดและติดตาม
ความก้ าวหน้ าการทาปริญญา
นิพนธ์
5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยี
 กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า  การประเมินจากสถิติการใช้
สารสนเทศเพื่อการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยตนเอง โดยอาจารย์
E-learning courseware
วิเคราะห์ผลวิจัยและการนาเสนอ
แนะนาฐานข้ อมูลด้ านภาษา  การประเมินจากแบบฝึ ก
รายงาน
การสอนภาษา และการสื่อสาร
ในรายวิชา
ที่หลากหลาย
 การนาเสนอผลงาน
 จัดให้ มีรายวิชาที่ผสมผสาน
การเรียนแบบชั้นเรียนกับการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
 มอบหมายให้ นิสติ ส่งงานและ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Elearning Courseware
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ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยี
5.3 สามารถใช้ โปรแกรมสถิติ
เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมิน

 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจัย
เชิงปริมาณมาบรรยายและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

 การประเมินจากจานวน
ปริญญานิพนธ์/รายงานที่ใช้
โปรแกรมและสถิติ

6. ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
กลยุทธ์การสอน
การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยี
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการ
 เน้ นการสอนให้ นิสติ ได้ ใช้ ท้งั
สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในระดับสูง
ครบทั้ง 4 ทักษะ
 ฝึ กให้ นิสติ อภิปราย นาเสนอ
งานวิจัยเดี่ยวและกลุ่ม
 กาหนดให้ นิสิตเขียนสรุป
บทความวิชาการและวิจัย
วิพากษ์ รายงานการวิจัย
6.2 มีความสามารถในการสร้ าง  กาหนดให้ นิสิตทาวิจัยในทุก
องค์ความรู้ใหม่และสร้ างสรรค์
รายวิชา
งานวิจัยด้ านภาษาและการสื่อสาร  ฝึ กการสร้ างสื่อการสอนและ
และนวัตกรรมด้ านการสอน
นวัตกรรมการสอนภาษา
ภาษาอังกฤษ

วิธีการวัดและประเมิน
 การอภิปรายกลุ่ม การ
นาเสนองานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย
 เค้ าโครงปริญญานิพนธ์
สอบประมวลความรู้ และ
การสอบปากเปล่า

 รายงานวิจัย การนาเสนอ
งานวิจัย
 สื่อการสอนและนวัตกรรม
การสอนภาษา

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา มีความเป็ นกลาง และ
เคารพศักดิ์ศรีของผู้ใช้ ภาษาทุกภาษา
2.1 มีความลุ่มลึกด้ านวิชาการในทฤษฎีภาษา การสอน
2. ด้ านความรู้
ภาษาและการสื่อสาร
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
2.2 สามารถอธิบายทฤษฎีภาษา การสอนภาษา และการ
สื่อสารได้ อย่างถูกต้ อง
3.1 สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกิด
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
จากการเรียนการสอนภาษาและการสื่อสารโดยใช้ ทฤษฎี
ภาษา การสอนภาษาและการสื่อสาร
3.2 สามารถสนับสนุน โต้ แย้ งหรือท้าทายทฤษฎีอนั นามา
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการสร้ างงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.3 รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ภาษาและการสื่อสารในสังคม
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.1 สามารถประเมินตนเอง วางแผนปรับปรุงตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานระดับสูง และมีความ
และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
4.2 สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่างๆ ทั้งใน
บทบาทผู้นา และสมาชิกกลุ่ม
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.1 สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการนาเสนอรายงาน/งานวิจัยอย่างมีตรรกะและ
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
ลาดับขั้นตอน
สารสนเทศ
5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้ น
ข้ อมูล วิเคราะห์ผลวิจัยและการนาเสนอรายงาน
5.3 สามารถใช้ โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัย
เชิงปริมาณ
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาไทยและ
6. ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
ภาษาอังกฤษในระดับสูง
หลักสูตร
6.2 มีความสามารถในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่และ
สร้ างสรรค์งานวิจัยด้ านภาษาและการสื่อสารและ
นวัตกรรมด้ านการสอนภาษาอังกฤษ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก → ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภษส711 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้อบรมด้ านภาษา
ภษส712 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
และการประยุกต์กบั การสอนภาษา
ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและ
การประยุกต์กบั การสอนภาษา
ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การ
สอนภาษา
ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การ
สอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ภษส716 การแปลเชิงปฏิบัติการ
ภษส721 การสื่อสารในมุมมอง
ภาษาศาสตร์สงั คม

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5 ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1
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ด้านที่ 4
ด้านที่ 5 ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1





























































ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร 

























รายวิชา

ภษส722 ภาษากับสื่อในศตวรรษที่
21
ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และ
การสื่อสารสากล
ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการ
สื่อสารดิจิทลั
ภษส725 ความหมายกับการสื่อสาร

ภษส731 สัมมนาด้ านภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการ
สื่อสารสากล
ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสาร
สากล

1

2
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ทักษะพิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
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รายวิชา

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5 ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1
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ด้านที่ 6
ทักษะพิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร

1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
หมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรฯ กาหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามที่กาหนดไว้ ในกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข องทุ ก รายวิ ช า โดยก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษา หลั ก สู ต รประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรฯ พิ จ ารณา มคอ.3 เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ องของแผนการสอน
เทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธกี ารประเมินผลกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา และความรั บผิดชอบหลักที่ระบุไว้ ใน มคอ.3 ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาข้ อสอบกลางภาคและข้ อสอบปลายภาคของทุกรายวิชาว่าสะท้ อนความ
รั บผิดชอบหลักของรายวิชาที่สอนที่ระบุไว้ ใน มคอ.3 และมีความสอดคล้ องกับเทคนิคและวิ ธีการสอน
กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ ท่ีระบุ ไว้ ในแผนการสอนหรื อไม่ หลั งสอบปลาย ภาคคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ ประชุ มพิ จารณาผลรายวิชาที่เปิ ดสอนในทุกภาคการศึกษาเกี่ยวกับระดับคะแนนของรายวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรและนาเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรเพื่ อนาข้ อเสนอแนะมาปรั บปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะต่อไป
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ก าหนดในหลั ก สูตร โดยจะต้ อ งได้ รั บ คะแนนเฉลี่ ยไม่ ต่ า หว่ า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็ นผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟั งได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่มี ีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ผลงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของปริ ญ ญานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ย
ดาเนิ น การให้ ผลงานหรื อ ส่วนหนึ่ ง ของผลงานในวารสารระดั บ ชาติ จานวน 1 บทความที่ป รากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ จานวน 1 บทความที่ปรากฏในฐานข้ อมูล SJR หรือ ISI Web
of Science หรือ Scopus
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงานให้ อาจารย์ใหม่
2) หลักสูตรฯ ชี้แจงเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
3) หลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร
4) มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1 ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบัติท่เี กี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความรู้ท่ไี ด้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาการเรียนการสอน
2) คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
3) คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่ มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
4) คณะจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรให้ อาจารย์ทุกคนได้ พัฒนาตนเองให้ มีคุณภาพ มาตรฐาน
ทางวิชาการเป็ นประจาทุกปี ทั้งในและต่างประเทศ
5) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ
สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
6) หลักสูตรฯ เสริมสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยเชิญอาจารย์
ต่างสถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้ อต่างๆ ในสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดสัมมนาวิชาการของหลักสูตรเป็ นประจาทุกปี
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ดาเนินการบริ หารจัดการหลักสูตรฯ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ในด้ านต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน อาจารย์ผ้ ูสอนต้ องจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
3. นิสติ ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนของทุกรายวิชาตามผลการประเมิน
4. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรฯ และการเรียนการสอน โดยนิสิตปั จจุ บัน และ
บั ณ ฑิตที่สาเร็จ การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน กลยุ ทธ์ก ารสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็ นประจาทุกปี และนาผลการประเมิน
มาวางแผนพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ แก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นและเสริ ม จุ ด แข็ง ตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2. บัณฑิต
สมรรถนะของหลักสูตรฯ มุ่งเน้ นให้ ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี และมี
ทักษะโต้ แย้ ง สนับสนุน หรือท้าทายทฤษฎีอนั นามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ สร้ างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม
ด้ านภาษาศาสตร์และการสื่อสาร นิสิตได้ รับการพัฒนาในการทาวิจัยในทุกรายวิชา นิสิตจึงสามารถทา
วิ จั ย ขนาดย่ อ มและสามารถตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงาน นอกจากนี้ หลั ก สู ต รฯ ยั ง มี ร ายวิ ช าสั ม มนา
ภาษาศาสตร์และรายวิชาวิจัยซึ่งบูรณาการกับโครงการเสริมทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ นิสติ นาเสนอหัวข้ อ
วิจัยอีกทั้งยังมีโครงการฝึ กนิสิตในการเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกฝนเขียนงานวิจัย
เป็ นภาษาอังกฤษในสาขาที่อยู่ในความสนใจของนิสิต และสามารถพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ผลงานซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
เนื่องจากนิสติ ในหลักสูตรฯ ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษาในระดับต่างๆ หลักสูตรฯ จึงได้
กาหนดระบบการติดตามคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตโดยสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้ าน และนาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ข้ อคิ ดเห็น และแนวทาง
การปรั บปรุงหลักสูตรฯ เข้ าที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่ อพิ จารณาในการปรับเนื้อหา
รายวิชา สาระของหลักสูตร และการจัดโครงการในการพัฒนานิสติ
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลักสูตรฯ กาหนดกระบวนการรับนิสติ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาและจานวนการรับนิสิต
ตามที่กาหนดไว้ ในแผนการรับเข้ าเป็ นนิสติ
2. หลักสูตรฯ มีนโยบายเปิ ดรับนิสิตนอกเวลาราชการ รวมทั้งประเมินจากสถิติการรายงานตัว
ของบัณฑิตวิทยาลัย หากจานวนการรับนิสิตไม่เป็ นไปตามแผนและนิสิตมารายงานตัวน้ อยกว่าจานวนที่
เปิ ดรับ จะเปิ ดรับสมัครทุกรอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ งมา
3. หลั ก สูตรฯ ประชุ มพิ จ ารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจคุ ณ สมบั ติของผู้ เข้ า สมัคร ออก
ข้ อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้ อสอบ และสอบสัมภาษณ์วิชาการ
4. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบเข้ าของผู้ได้ รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ และ
ส่งผลการคัดเลือกและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา
ก่อนนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา ดังนี้
1. ก่อนการเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในช่วงเช้ า
ประชุ มนิ สิตชั้ น ปี ที่ 1 เตรี ยมความพร้ อ มนิ สิตก่ อ นเข้ าศึ กษา แนะน าสิ่งที่ควรรู้ ท่ัว ไปและจาเป็ นต่ อ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ในช่วงบ่าย หลักสูตรฯ ให้ คาปรึก ษาด้ านวิชาการและการทาปริญญานิพนธ์ให้ แก่นิสิตชั้นปี ที่
1 ในหัวข้ อดังต่อไปนี้ 1) แนะนาประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจา และอาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการ 2)
แผนการเรียน รายวิชา และ มคอ.3 3) ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา 4) ช่องทางการร้ องเรียน
ปัญหาของนิสติ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://cgs.hu.swu.ac.th 5) ขั้นตอน
การทาปริญญานิพนธ์ แหล่งสืบค้ นข้ อมูลวิจัย รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนการทาปริญญานิพนธ์ 6) การ
เข้ าร่ วมโครงการต่างๆ ของหลักสูตรฯ และ 7) ระบบการช่ วยเหลือนิ สิตให้ สาเร็จการศึกษาได้ ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรฯกาหนด และเป็ นการป้ องกันลาออกกลางคัน
3.3 การควบคุม ดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลักสูตรฯ มีการควบคุม ดูแลการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ดังนี้
1. หลักสูตรฯ แจ้ งให้ นิสติ ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
2. หลักสูตรฯ กาหนดให้ วันพุธของทุกสัปดาห์เป็ น Office Hours เพื่อให้ คาปรึกษาแก่นิสติ
3. หลักสูตรฯ กาหนดให้ การให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์บูรณาการกับรายวิชาสัมมนาและวิจัย
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4. หลักสูตรฯ กาหนดให้ นิสิตเข้ าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้ าวหน้ าการทา
ปริญญานิพนธ์
3.4 การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรฯ และอาจารย์ท่ีปรึ กษามีการกากับดู แลติดตามให้ คาปรึ กษา
นิสติ ทั้งด้ านวิชาการและวิจัยอย่างใกล้ ชิด ในภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรฯ แจ้ งให้ นิสติ ทราบเพื่อเตรียม
ตัวสอบประมวลความรู้เพื่อนาไปสู่การสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3 นอกจากนี้ใน
กรณีนิสิตไม่เข้ าเรี ยนเกิน 2 ครั้ ง หรื อไม่มาพบอาจารย์ท่ปี รึ กษาระหว่ างการทาปริ ญญานิพนธ์เกิน 1
เดือน หรื อมีค่าคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่ า 3.00 ภายใน 1 ปี การศึกษา อาจารย์ท่ีปรึ กษาแจ้ งให้ นิสิต
ทราบเป็ นรายบุคคล และแจ้ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
ร่ ว มกัน และพยายามช่ ว ยกัน ติ ด ตามนิ สิต ทุ ก ช่ อ งทางการสื่อ สาร เพื่ อ ให้ นิ สิต คงอยู่ ใ นหลั ก สู ต รฯ
ตลอดจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ กาหนด
3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หลักสูตรฯ มีกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนของนิสติ ดังนี้
1. ประธานหลักสูตรฯ แจ้ งช่องทางการร้ องเรียนและขั้นตอนการร้ องเรียนให้ แก่นิสติ วัน
ปฐมนิเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้ องเรียน ได้ ท่เี ว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. เมื่อนิสติ มีปัญหาด้ านวิชาการนิสติ สามารถปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการเพื่อหาข้ อแก้ ไข
3. หากอาจารย์ท่ปี รึกษาไม่สามารถแก้ ไขข้ อร้ องเรียนดังกล่าว จะแนะนาให้ นิสติ กรอก
แบบฟอร์มการร้ องเรียนส่งที่ประธานหลักสูตรฯ เพื่อนาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เพื่อพิจารณาหาข้ อแก้ ไข
4. ในกรณีท่กี ารจัดการข้ อร้ องเรียนยังไม่เป็ นที่น่าพอใจของนิสติ นิสติ สามารถเสนอเรื่องไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อยุติข้อร้ องเรียนและคาตัดสินของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็ นที่ส้ นิ สุด
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างครบวงจรและสอดคล้ อง
ไปกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตรากาลังของคณะมนุษยศาสตร์
1. มี ก ารวางแผนระยะยาวด้ า นอัต ราก าลั ง และการพั ฒ นาอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต รฯ ใ ห้ มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. หลั ก สูต รฯ มี ร ะบบและกลไกในการก ากับ ติ ด ตามการลาออกหรื อ การย้ า ยสั ง กั ด การ
เกษียณอายุราชการ การรับอาจารย์ประจาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ให้ มีตาแหน่งทางวิชาการทุกภาค
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การศึกษา การจัดสรรอัตรากาลังของคณะฯ จะจัดการตามความขาดแคลนของอาจารย์ประจาหลั กสูตร
ของแต่ละหลักสูตร
3. หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้ รับการจัดสรรอัตรากาลัง หลักสูตรฯ จะดาเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาที่เ ชี่ ยวชาญที่ห ลั ก สูตรฯ ขาดแคลน การสอบสอน และการสอบ
สัมภาษณ์ทางวิชาการ หลังจากนั้น หลักสูตรฯ เสนอชื่อผู้ท่ผี ่านการพิจารณาให้ แก่คณะฯ เพื่อประกาศ
ผลต่อไป
4. ในการรับอัตราอาจารย์ใหม่ คณะฯ และหลักสูตรฯ พิจารณาจากการทดแทนอัตราที่กาลังจะ
เกษียณอายุราชการและสาขาที่เชี่ยวชาญ ในกรณีท่หี ลักสูตรฯ รับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยกาหนดให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้ องเข้ าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ เ กิดความรู้ ความเข้ าใจในบริบท ปรัชญา
รวมถึ งเกณฑ์ ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ของมหาวิ ทยาลั ย และหลั ก สูตรฯ จะแต่ งตั้ งอาจารย์ พ่ี เ ลี้ ยงเพื่ อ ให้
คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับจุ ดมุ่งหมาย โครงสร้ างหลักสูตรฯ และรายวิชา รวมถึงการจัดโครงการ
ต่างๆ ในการพัฒนานิสิต เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ให้ แก่นิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 การบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ดังนี้
1. อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กาหนดและข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา ข้ อ 18 คณาจารย์ประจา
หลักสูตรมีภาระงานที่เป็ นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
2. อาจารย์ทาหน้ าที่ในการบริ หารหลั ก สูตรและจั ดการเรี ยนการสอน โดยวางแผน ติดตาม
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรฯ การทวนสอบและการส่งผลการเรี ยน ควบคุมปริ ญญานิพนธ์และ
กากับติดตามอัตราการสาเร็จการศึกษา
3. อาจารย์ทุกคนต้ องรับผิดชอบงานสอนอย่างน้ อย 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) และการทาวิจัย
อย่างน้ อย 1 เรื่อง/ปี
4. คณะฯ มีระบบที่โปร่ งใส ชั ดเจน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรื อสมรรถนะของบุ คลากร สาหรั บผู้ ท่ีได้ รับการประเมินในระดับ ดี-ดีเด่น จะได้ รับ
รางวั ลเพื่ อ เป็ นแรงจู งใจในการปฏิบั ติหน้ า ที่ ในขณะผู้ ท่ีได้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ พอใช้ หรื อ ต้ อ ง
ปรั บ ปรุ ง จะยุ ติสัญ ญาจ้ า ง นอกจากนี้ คณะฯ ยังมอบเงิน รางวั ล ให้ แ ก่ ค ณาจารย์ ในโครงการสร้ า ง
แรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์
5. อาจารย์ต้องประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ต่อหลักสูตรฯ เพื่อนาผล
การประเมินและข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี การศึกษาถัดไป
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4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ดังนี้
1. ทุกปี การศึกษา หลักสูตรฯ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะฯ เป็ นทุนพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
2. หลักสูตรฯ วางแผนส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรขอตาแหน่งทางวิชาการ และพัฒนา
ตนเองให้ มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. หลักสูตรฯ ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตผลงานวิจัย ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ โดยสามารถขอทุนสนับสนุนได้ จากหน่วยงานอื่น
ในมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตร ดังนี้
1. โครงสร้ างหลักสูตรได้ ออกแบบไว้ อย่างสมดุลในรายวิชาทฤษฎีและประยุกต์ครอบคลุมทุก
สาขาที่เป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ได้ แก่ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ และการสอน
ภาษา
2. หลักสูตรฯ จัดสอนรายวิชาตาม มคอ.2 ให้ เหมาะสมตามชั้นปี
3. ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแผนการสอนใน มคอ.3 ว่าแต่ละรายวิชา
มีหัวข้ อที่ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้ วน เนื้อหามีการเรียงลาดับก่อนหลัง
ที่เหมาะสม และอาจารย์ผ้ ูสอนจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงเนื้อหาการ
สอนให้ ทนั สมัย สอดคล้ องกับ Trend ในสาขานั้น
4. หลังปิ ดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ประชุมให้ อาจารย์ผ้ ูสอนรายงาน มคอ.5 โดยเฉพาะหมวด
ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ข้ อ 4 ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุง
วิธีสอน เพื่ อปรั บปรุงเนื้อหารายวิชาที่ต้องสอนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ ครอบคลุมหัวข้ อที่ร่วมสมัย
และมีความลุ่มลึก
5. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้ ทุกรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา/
รายวิชา ตามที่คณะกาหนด โดยพิจารณาผู้เชี่ยวชาญ หัวข้ อบรรยายร่ วมกันและกาหนดให้ รายวิชาที่เชิญ
ออกข้ อสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
6. หลักสูตรฯ นางบประมาณรายได้ ท่ไี ด้ รับจัดสรรจัดโครงการฯ พัฒนานิสิตให้ ได้ ผลลัพธ์ตาม
การออกแบบหลักสูตร
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5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หลักสูตรฯ มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ดังนี้
1. หลักสูตรฯ มีนโยบายให้ การเรี ยนการสอนเป็ นลักษณะการสอนร่ วมของอาจารย์ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในแขนงที่แตกต่างกัน และกาหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยคานึงถึงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน รวมทั้งคานึงถึงภาระงานของอาจารย์
2. ประธานหลัก สูตรฯ ประชุ มการจัดตารางสอนก่อนเปิ ดภาคการศึกษาและพิ จารณาความ
ต้ องการของนิสติ ในการเลือกกลุ่มรายวิชาเลือก
3. หลักสูตรฯ พิจารณาถึงความหลากหลายของอาจารย์ผ้ ูสอนทุกชั้นปี นิสิตไม่ควรเรียนซา้ กับ
อาจารย์ผ้ ูสอนคนเดิมเกิน 3 รายวิชา เพื่อป้ องกันการซา้ ซ้ อนของเนื้อหาที่เรียน
4. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษของทุกรายวิชา
5. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา นิสิตประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนผ่านรายงานสรุปผลการประเมิน
อาจารย์ (ปค003/01) และรายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ปค004/01)
6. ประธานหลักสูตรฯ นาผลการประเมินผู้สอนเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิสติ เพื่อนาไปปรับปรุงการสอนต่อไป
5.3 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้
หลักสูตรฯ มีกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ ดังนี้
1. หลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จัดทา มคอ.3 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาในทุก
รายวิชา
2. หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลให้ สอดคล้ องกับ
กลยุทธ์การสอนและเนื้ อหาในรายวิชา ความสอดคล้ องตามความรั บผิดชอบหลักของแต่ละรายวิชาที่
ปรากฏใน มคอ.2 และการวัดและประเมินผลมุ่งเน้ นให้ นิสติ ได้ ฝึกฝนกระบวนการทาวิจัยในทุกรายวิชา
3. ประธานหลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนแจ้ งและอธิบาย มคอ.3 ให้ นิสติ รับทราบเนื้อหา
กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผลและคุณธรรมจริยธรรมเน้ นเรื่องการไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อ่นื มาเป็ นของตนเอง ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
5.4 การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้
1. หลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงนิสิตเรื่อง วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมิน และ
สัดส่วนคะแนน ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
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2. หลักสูตรฯ ตรวจสอบค่านา้ หนักของคะแนนให้ มีความสอดคล้ องกับความรับผิดชอบหลัก
ของรายวิชาที่กาหนดไว้ ใน มคอ.2 และ มคอ.3
3. หลักสูตรฯ ตรวจสอบ มคอ.3 เพื่อให้ ให้ การวัดผลประเมินผลสอดคล้ องกับธรรมชาติของแต่
ละวิชามีเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง
5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ
ในหลักสูตร โดยปฏิบัติตามกระบวนการของฝ่ ายวิชาการคณะฯ ดังนี้
1. อาจารย์ผ้ ูสอนทุกรายวิชากรอกแบบรายงานการทวนผลสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
ที่เปิ ดสอน โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ท่คี ณะฯ ได้ จัดทาขึ้น
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ประชุ มพิ จารณา รายงานการทวนสอบผลการเรี ยนทุ ก
รายวิชา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบผลการเรียนของแต่ละ
รายวิชา ผลการเรียนรู้และการกระจายเกรดของระดับคะแนนทุกรายวิชา และหากพบว่ามีการกระจายที่
ผิ ด ปกติ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ พิ จ ารณาขอให้ ผ้ ู ส อนชี้ แจง และอาจเสนอให้
ปรับเปลี่ยนตามมติท่ปี ระชุม
4. ประธานหลักสูตรฯ สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของทุกรายวิ ชา
นาเสนอรายงานในที่ประชุ มหลักสูตรฯและนาส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เพื่อนาเสนอ
เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาต่อไป
5. เมื่อคณะกรรมการประจาคณะฯ ได้ พิจารณาแล้ ว ประธานหลักสูตรฯ แจ้ งอาจารย์ผ้ ูสอนกด
ส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) และลงนาม
6. หัวหน้ าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงนามและเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 หลักสูตรฯ มีระบบการดาเนินงานเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ ด้ านอุปกรณ์การศึกษา การใช้ งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในห้ องเรียน
ให้ แก่นิสติ โดยประสานงานกับคณะฯ
6.2 คณะฯ จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้
นิสติ และอาจารย์ทุกคนทาแบบประเมิน และนาผลการประเมินที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง
6.3 หลักสูตรฯ มีการประสานกับสานักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการ
สั่งซื้อหนังสือที่เป็ นประโยชน์กบั การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผ้ ูสอนทุกคนจะเสนอรายชื่อ
หนังสือที่ทนั สมัยที่มีเนื้อหาความลุ่มลึกในแต่ละสาขาให้ กับ สานักหอสมุดกลางฯ ซึ่งขณะนี้หลักสูตรฯ มี
วารสารต่างประเทศที่สามารถสืบค้ นออนไลน์
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ข้ องตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี

ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วม
ใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.
5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอน
ให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อย
ละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ี
ต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2562 2563 2564 2565 2566
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในหลักสูตรฯ ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิ ช าที่จ ะเปิ ดสอน แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ข้ อ เสนอแนะและขอคาแนะน า เพื่ อ น าไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนสังเกตพฤติกรรมนิ สิตที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล
ของการเรียนรู้จากวิธกี ารสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผ้ ู ส อนประเมิ น การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก การท ากิ จ กรรม
แบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะมานามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธสี อน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่ อเวลา การชี้แจง
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ ส่ือการสอน โดยใช้ แบบ
ประเมิน
1.2.2 การประเมินการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้ แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่ อนร่ วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต
และความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ ู สอน นิสติ ปัจจุบัน บัณฑิต
ที่สาเร็จตามหลักสูตร ผู้ใช้ บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสติ
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการสารวจการได้ งานทาของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี การศึกษา ตามตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน อย่ า งน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อประธานหลักสูตรฯ ในการ
ประชุมของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการประเมิน
ในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง / ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ช ข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะ
มนุษยศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

65
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ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

68

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

69

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสังแต่
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ภาคผนวก ค
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

รายการที่ตรวจสอบ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่
ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
แผนการศึกษาและจานวนหน่วย
กิตในแต่ละภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจน
ของรายละเอียดเนื้อหารายวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของ
รายวิชาในหลักสูตร
ความสอดคล้ องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม










ไม่เหมาะสม

ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ






ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหมวดที่ 3 ข้ อ 5.1 มีระบุว่าผลงานปริญญานิพนธ์การตีพิมพ์ในระดับชาติจานวน 1 บทความ และ
วารสารระดับนานาชาติจานวน 1 บทความ ซึ่งในภาคผนวก ข้ อ 2.18 มีข้อกาหนดต่างออกไปเล็กน้ อย
โดยใช้ คาว่า “หรือ” แทนคาว่า “และ” จึงขอให้ พิจารณาตรวจสอบว่าจะคงคาว่า “และ” ตามที่ระบุไว้
หรือไม่
ปรับแก้ดงั นี้
ผลงานปริ ญญานิ พนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ ่งของ
ผลงานในวารสารระดับชาติ จานวน 1 บทความ (ที ่ป รากฏในฐานข้อมูล TCI) และวารสารระดับ
นานาชาติ จานวน 1 บทความ (โดยตี พิ ม พ์ในวารสารวิชาการที ่ป รากฏในฐานข้อ มูล สากล ได้แ ก่
ฐานข้อ มูลการจัดอั น ดับ วารสาร SJR หรื อฐานข้อมูล ISI Web of Science หรื อฐานข้อมูล Scopus)
หรือ รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม (Proceedings) จานวน 1 บทความ (โดยมีกองบรรณาธิการจัดทา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
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หรือผูท้ รงคุณวุฒิทีม่ ีผลงานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และ
มีผูป้ ระเมินบทความทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ และมีบทความทีม่ าจากต่ างประเทศอย่า งน้อย 3
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25)

ผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สารสากล
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ดร.อัปสร ทวิลาภากุล
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

รายการที่ตรวจสอบ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่
ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
แผนการศึกษาและจานวนหน่วย
กิตในแต่ละภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจน
ของรายละเอียดเนื้อหารายวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของ
รายวิชาในหลักสูตร
ความสอดคล้ องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม









ไม่เหมาะสม

ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ

ดูเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบ



ดูเอกสารแนบ





ดูเอกสารแนบ



ดูเอกสารแนบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ แบ่งเป็ นประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ในภาพรวมมีการอ้ างถึงปัจจัยภายนอกโดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศและความเป็ น
พหุสังคมและวัฒนธรรมจากการเปิ ดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนซึ่งปัจจัยทั้งสองส่งผลต่อการวางแผนและ
ปรับปรุงการศึกษาโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี เนื้อหาและองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรปรับปรุงไม่ได้ มี
ความเชื่อมโยงกับปัจจัยดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเนื้อหาให้ เข้ ากับทักษะการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมและสามารถสร้ างคุณปู การให้ กบั โลกในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาของหลักสูตรไม่ได้ ตอบโจทย์ว่า
เหตุใดภาษาศาสตร์จึงเป็ นศาสตร์ท่จี าเป็ นในยุคปัจจุบัน ซึ่งในความเป็ นจริงภาษาศาสตร์เป็ นศาสตร์ท่ี
จาเป็ นมาก ดังนั้น ผู้วิพากษ์ฯ จึงเห็นว่าควรมีการทบทวนการประยุกต์ความรู้โดยเฉพาะด้ านการสอน
ภาษาจากการเรียนภาษาศาสตร์ให้ ตรงกับปัจจัย บริบทโลกที่มีความต้ องการครูสอนภาษาอังกฤษที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านภาษาศาสตร์และการสื่อสารอย่างสูง โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา: ควรเพิ่มอาชีพให้ มากขึ้น เช่น นักวิจัยด้ านพัฒนาการและ
การเรี ย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศ/ภาษาที่ ส อง อาจารย์ ส อนภาษาต่ า งประเทศ/ภาษาที่ ส อง นั ก
ประชาสัมพั นธ์ ผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ท่เี กี่ยวกับภาษา ผู้บาบัดความผิดปกติในการรั บรู้
และเรียนรู้ภาษา นักวิเคราะห์รูปแบบของข้ อมูล เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูท่สี นใจศึกษาต่อมองเห็นความ
เป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์จากความรู้ท่จี ะได้ รับมากขึ้น
ปรับแก้ดงั นี้
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ
2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน / อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
3. นักวิจยั / นักวิชาการด้านภาษา ด้านพัฒนาการและการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
4. ผูบ้ ริหารองค์กรการศึกษา
5. นักแปล / นักเขียน
6. นักประชาสัมพันธ์
7. ผูอ้ อกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเ่ กีย่ วกับภาษา / นักวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลภาษา
8. ผูบ้ าบัดความผิดปกติในการรับรูแ้ ละเรียนรูภ้ าษา
12.1 การพัฒนาหลักสูตร – 1) ทักษะส่วนบุคคล: ควรเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ปรับแก้ดงั นี้
ทักษะส่วนบุคคล เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
การแก้ปัญหา ภาษาและการสือ่ สาร
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพั นธกิจของสถาบัน: ควรเพิ่ มการเน้ นการตั้งสมมติฐาน การประยุกต์และต่อ
ยอดความรู้เชิงทฤษฎี การสร้ างความเข้ าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็ นไปได้
ปรับแก้ดงั นี้
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
อาจารย์ในระดับสถาบันศึกษาจาเป็ นต้องทาวิจยั เนือ่ งจากเป็ นหนึง่ ในพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการวิจยั นาไปสู่องค์ความรูใ้ หม่ทีต่ อ้ งนามาบูรณาการในจัดการเรียนการสอนกับ
รายวิชาในหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง การปรับปรุงหลักสูตรฯ ในครัง้ นี้จงึ ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการวิจยั มากขึ้น โดยเน้นการตัง้ สมมติฐาน การประยุกต์และต่อยอดความรูเ้ ชิงทฤษฎี การสร้าง
ความเข้าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปรทีม่ ีความเป็ นไปได้การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การ
แลกเปลีย่ นและการร่วมมือกันของนิสิต มีความเป็ นผูน้ า และมีจติ สานึกต่อโลก นาผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
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ประเด็นที่ 2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา: ควรอธิบายให้ เห็นชัดว่าความรู้ทางภาษาศาสตร์มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาระบบ
การศึกษาของไทยอย่างไร
ปรับแก้ดงั นี้
1.1 ปรัชญา
ความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิจยั ด้านภาษาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ
ด้วยการสร้างนวัตกรรมการสอน
1.3 วัตถุประสงค์ – 1. : เพิ่มเติมการนาองค์ความรู้ไปใช้ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษา เช่น
การวิเคราะห์ภาษา การสื่อสารองค์กร การสร้ างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับภาษา
ปรับแก้ดงั นี้
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรฯ มีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู ใ้ นทฤษฎี ภาษาศาสตร์และมีศักยภาพในการทาวิจยั ขัน้ สูงด้านภาษาศาสตร์ และ
สามารถนาองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ในการเรียนการสอนภาษาและการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษา
2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กบั ศาสตร์ทีเ่ กีย่ วข้องด้านวัฒนธรรม สังคม
และการสือ่ สารในองค์กร
3. มีจติ สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม อนุรกั ษ์ภาษาและความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในสังคมและสังคมโลก
ประเด็นที่ 3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เพื่อเป็ นการบรรเทาปั ญหาจากการที่นิสิตมีความรู้พ้ ืนฐานไม่เท่ากันและขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
อาจให้ ผ้ ู ส มั ค รส่ ง รายงานวิ จั ย บทความวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์เ พื่ อประกอบการพิ จารณาคั ดเลื อก
นอกจากนี้ ในส่วนของความรู้และทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษควรมีเกณฑ์ข้นั ต่าที่ใช้ กาหนดคุณสมบัติท่ี
ชัดเจน ทั้งนี้ ทักษะภาษาอังกฤษเป็ นสิ่งจาเป็ นในการแสวงหาองค์ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
และเผยแพร่งานวิจัยของนิสติ เอง
ปรับแก้ดงั นี้
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1. ในการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรฯ กาหนดให้ผสู ้ มัครต้องส่งโครงร่าง
งานวิจยั
2. ผูส้ มัครต้องผ่านการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย
3.12 โครงสร้างหลักสูตร และ 3.1.3 รายวิชา
โดยรวมโครงสร้ างหลักสูตรยังมีความไม่ชัดเจนในแง่ของการจัดประเภทรายวิชาและเนื้อหา
รายวิชาที่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับโครงสร้ างหลักสูตร ซึ่งทาให้ ในภาพรวมเนื้อหาหลักสูตรยังไม่ตรง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรในแง่ของประโยชน์ของภาษาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน โดยผู้วิพากษ์ฯ
มีความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การจัดประเภทวิชาบังคับและวิชาเลือกและการต่อยอดงานวิจยั ของนิสิต
ผู้วิพากษ์เข้ าใจว่าการแบ่งประเภทวิชาเลือกและวิชาบังคับตามโครงสร้ างหลักสูตรที่ปรากฎใน
ร่างหลักสูตรปรับปรุงนั้นมาจากแนวคิดที่จัดองค์ความรู้ทางทฤษฎีภาษาศาสตร์เป็ นวิชาบังคับและจัดให้
องค์ความรู้ท่มี าจากการประยุกต์องค์ความรู้ทางทฤษฎีเข้ ากับองค์ความรู้อ่นื นอกเหนือจากภาษาศาสตร์
เป็ นวิชาเลือก อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาคาอธิบายรายวิชา ผู้วิพากษ์ฯ มีความเห็นว่าวิชาทั้งสองประเภท
ไม่ มี ค วามเชื่ อ มโยงเพี ย งพอที่ จ ะสามารถเอื้ อให้ นิ สิ ต ผนวกองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ต่ อ ยอดเป็ นงานวิ จั ย
โดยเฉพาะวิชา Advanced Phonology, Advanced Syntax และ Advanced Semantics ซึ่งเมื่อพิจารณา
เนื้อหารายวิชา Cognitive Linguistics ซึ่งเป็ นวิชาเลือกในกลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต์พบว่าเนื้อในวิชา
บั ง คั บ ทั้ ง สามวิ ช าแทบจะไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ องกั บ วิ ช า Cognitive Linguistics โดยวิ ช า Advanced
Phonology เน้ นความเข้ าใจลั กษณะต่ างๆ ทางสัทวิ ทยา ในขณะที่แนวคิดของ Cognitive Linguistics
อาจจะไม่ ไ ด้ เ อื้อ ต่ อ การต่ อ ยอดหั ว ข้ อ วิ จั ย ทางสั ท ศาสตร์ ในส่ ว นของวิ ช า Advanced Syntax และ
Advanced Semantics เนื้ อหาเน้ นไปที่ ท ฤษฎี ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ท างวากยสั ม พั น ธ์ แ ละ
อรรถศาสตร์ ซ่ึงทฤษฎีส่วนมากไม่ได้ เป็ นไปในทางเดียวกันกับ Cognitive Linguistics และอาจทาให้
นิสิตไม่สามารถผนวกองค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยได้ ถึงแม้ ว่าในกลุ่มรายวิชาเลือกจะมีวิชาอื่นๆ ที่
นิ สิตสามารถน าความรู้ จากวิชาบังคับ มาผนวกเพื่ อสร้ า งหั วข้ อวิจั ยได้ แ ต่ รายวิ ชาเหล่ า นี้ มีเพี ยงสอง
ลักษณะ ได้ แก่ แนวสังคม/วัฒนธรรม และการเรียน/สอนภาษา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของ
นิ สิต ทุ ก คน ดั ง นั้ น ผู้ วิ พ ากษ์ ฯ เห็น ว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อหารายวิ ช าและรายวิ ช าในโครงสร้ า ง
หลักสูตร โดยขอเสนอความเป็ นไปได้ ดังนี้
ก) ในรายวิ ช า Advanced Syntax และ Advanced Semantics ควรเพิ่ ม เนื้ อหาที่น าเสนอ
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ท่ปี รากฎในภาษาธรรมชาติและหัวข้ อวิจัยทางวากยสัมพั นธ์
และอรรถศาสตร์ท่นี ่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นิสติ นาความรู้ไปต่อยอดกับวิชาเลือกได้ มากขึ้นโดยที่
ยังคงนาเสนอทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นทางเลือกเพิ่ มหากนิสิตสนใจที่จะวิเคราะห์ภาษาในแนว
ทฤษฎี
ปรับแก้เนื้ อหารายวิชาดังนี้
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ภษ 712 วากยสัมพันธ์ขนั้ สูง
3 (3 – 0 – 6)
มโนทัศ น์พ้ ื น ฐานของทฤษฎี วากยสัมพัน ธ์ ไวยากรณ์โครงสร้า งวลี วากยสัมพัน ธ์เอกซ์บ าร์ กฎ
ปริวรรต มินิมลั ลิซึม่ หลักการและข้อจากัดสากล การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาษาธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีที่
เหมาะสม รวมทัง้ อภิปรายและวิพากษ์หวั ข้อวิจยั ทางวากยสัมพันธ์ทีน่ ่าสนใจจากหลากหลายภาษา
ภษ 713 อรรถศาสตร์ขนั้ สูง
3 (3 – 0 – 6)
ทฤษฎี อ รรถศาสตร์ โ ครงสร้า ง ทฤษฎี อ รรศาสตร์ รู ป นั ย ทฤษฎี อ รรถศาสตร์ ห น้า ที ่ ทฤษฎี
อรรถศาสตร์ปริชาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาษาธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ อภิปราย
และวิพากษ์หวั ข้อวิจยั ทางอรรถศาสตร์ทีน่ ่าสนใจจากหลากหลายภาษา
ข) เพิ่มรายวิชาที่นาเสนอเครื่องมือการศึกษาภาษาศาสตร์แนวประยุกต์ เช่น Corpus
Linguistics และ Computational Linguistics
ปรับแก้ดงั นี้
ปรับรายวิชา Computational Linguistics for Error Analysis ให้ครอบคลุมด้านการสอนภาษาให้
กว้างขึ้นเป็ น Computational Linguistics for Language Teaching
รายวิชาเลือกกลุ่มการสอนภาษา
ผู้วิพากษ์ฯ มีความเห็นว่ารายวิชาในร่างหลักสูตรปรับปรุงไม่ได้ ครอบคลุมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
การเรี ย น/สอนภาษา โดยยั ง ขาดรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ Language Assessment ที่ ถื อ เป็ นหั ว ข้ อ ส าคั ญ
นอกจากนี้ ผู้วิพากษ์ฯ เห็นว่านิสิตควรได้ รับประโยชน์จากวิชา Computational Linguistics for Error
Analysis มากขึ้น ในความเป็ นจริงนิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก Computational Linguistics
ได้ มากกว่ า การวิ เ คราะห์ ข้ อผิ ด พลาดของผู้ เรี ย นภาษาและโดยมากมั ก จะใช้ ในการวิ เ คราะห์
ภาษาธรรมชาติ ดังนั้น อาจมีการพิจารณาดาเนินการในข้ อ ข) ที่ผ้ ูวิพากษ์ฯ เสนอ
ปรับแก้ดงั นี้
กลุ่มการสอนภาษา
ภษ 831 การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 831 Curriculum Designing and Innovation for Language Teaching
การออกแบบหลัก สูต รการสอนภาษาที ่ห นึ ่ง และภาษาต่ า งประเทศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วิเคราะห์หลัก การ ข้อ ดี และข้อ จากัดของหลักสูตรการสอนภาษา พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที ่
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สอดคล้องกับนโยบายการสอนภาษาของประเทศ ศึ กษาปั ญหาการสอนภาษาในประเทศไทย ทฤษฎี
การเรียนรูแ้ ละการออกแบบสือ่ การสอนภาษา ฝึ กสร้างนวัตกรรมและผลิตสือ่ เทคโนโลยีการสอนภาษา
ภษ 832 การรับภาษาและการสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 832 Language Acquisition and Language Teaching
ประเด็น ปั จ จุบัน ด้านการรับภาษาและการสอนภาษาที ่อยู่ในความสนใจ ความสัมพัน ธ์ร ะหว่าง
กระบวนการรับภาษากับวิธีสอนภาษา และนวัตกรรมการสอนภาษา การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้าน
การสอนภาษาในปัจจุบนั และแนวทางแก้ปัญหา
ภษ 833 การวัดและประเมินผลทางภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 833 Language Assessment
มโนทัศน์หลักและแนวคิ ดสาคัญในการวัดผลทักษะทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนและ
การประเมินผล การสร้างข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูภ้ าษาและ
บริ บทการใช้ภาษา หลักการและเทคนิ คการวัดผล การออกแบบและพัฒนาข้อสอบ ความเทีย่ งตรง
ความเชือ่ มัน่ การแปลผลคะแนน การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของข้อสอบ ฝึ กปฏิบตั ิการออกข้อสอบทางภาษา
ภษ 834 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพือ่ การสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 834 Computational Linguistics for Language Teaching
แนวคิ ดและทฤษฎี เกีย่ วกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางภาษาศาสตร์
คอมพิ วเตอร์ การสร้างคอมพิ วเตอร์ช่วยในการสอนภาษา รวมถึ งการประยุกต์สื่อเทคโนโลยีดา้ น
การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการวิเคราะห์ภาษาของผูเ้ รียนและนาไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาในประเทศไทย
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

...................................................................
(รองศาสตรจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้ วัฒนา)

ประธานกรรมการ

...................................................................
(รองศาสตรจารย์ ดร.นิตยา แก้ วคัลณา)

กรรมการ

...................................................................
(ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช)

กรรมการและเลขานุการ

...................................................................
(รองศาสตรจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล)

ผู้ประสานงาน
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร
วิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปี การศึกษา 25 60 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.68 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11
ตัวบ่งชี้) โดยมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา) มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้) และมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์)

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลีย่

0.01 – 2.00 น้ อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
ไม่รับการประเมิน
2.67
4.17
4
4
3.68

ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(11 ตัวบ่งชี้)

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
-
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Linguistics
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
T2558000000044
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ในทฤษฎีภาษาศาสตร์และมีศักยภาพในการทาวิจัยขั้นสูงด้ านภาษาศาสตร์ และสามารถนาองค์
ความรู้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนภาษา
2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กบั ศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ของชาติพันธุ์
3. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมและสังคม
โลก
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปั จจุบนั )
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
*รศ.ดร.สุกญ
ั ญา เรืองจรูญ

2

*รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล

3

*ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย

4

รศ.วรรณกานต์ ลิขติ รัตนพร

5

อ.ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535
M.A. (TESOL), 2539
Ph.D. (Linguistics), 2548
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541
ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552
ค.บ. (การมัธยมศึกษา), 2524
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2544
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555

หมายเหตุ * อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

90

วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้ หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ
มาตรฐานที่ต้งั ไว้
3. ให้ หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ ืนชม จุ ดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้ างคุณภาพ ข้ อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา การปฏิบัติท่ดี ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดชั นีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้ อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้ วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์ และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผ้ สู อน
 นิสติ
 ศึกษาเอกสาร
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ผลการประเมิน (สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ประจา
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็ นอาจารย์ประจาเกิน
(ผ่าน)
หลักสูตร
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัตขิ องอาจารย์
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
(ผ่าน)
ประจาหลักสูตร
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาที่เปิ ดสอน อย่างน้ อย 2 คน
3. คุณสมบัตขิ องอาจารย์
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
(ผ่าน)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ข้ นึ ไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวน
อย่างน้ อย 3 คน
4. คุณสมบัตขิ องอาจารย์
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
(ผ่าน)
ผู้สอน
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัตขิ องอาจารย์ท่ี
1. เป็ นอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
(ผ่าน)
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ก) หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
และอาจารย์ท่ปี รึกษาการ
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
ค้ นคว้ าอิสระ (ข)
สัมพันธ์กนั และ 2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
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เกณฑ์การประเมิน
6. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ ามี)

1. เป็ นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัตขิ องอาจารย์
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้สอบวิทยานิพนธ์
สถาบัน ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และ 2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มกี รรมการ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษา วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ า 5 คน
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

(ผ่าน)

(ผ่าน)

(ผ่าน)

(ผ่าน)

10. อาจารย์ท่ปี รึกษา
อย่างน้ อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
(ผ่าน)
วิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตร
ต้ องไม่เกิน 5 ปี (จะต้ องปรับปรุงให้ เสร็จและ
(ผ่าน)
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด อนุมตั /ิ ให้ ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้ หลักสูตรใช้ งาน
ในปี ที่ 6) หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ ในปี ที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ ในปี ที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ “ผ่าน”
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ท่ ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ท่ ี 2.2 ผลงานของนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ท่ ี 3.1 การรับนิสติ
ตัวบ่งชี้ท่ ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัวบ่งชี้ท่ ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ตัวตั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4

5
5

80
80

2.67
3
3
2
4.17
4
4.5
4
4

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
8
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
5
ได้ รับการอ้ างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ท่ ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ท่ ี 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ท่ ี 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 11 ตัวบ่งชี้ )

5
5

160
20

5
5

4
4
4
3
5

4
4
4
4
3
5

4
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

4
4
40.5
11
3.68

3
3
2
4
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

ผ่าน

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผ่าน
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตาม
ผ่าน
แบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบ
ทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ผ่าน
สิ้นสุดปี การศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
ผ่าน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ผ่าน
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่
แล้ ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรียน
ขอยกเว้ นการ
การสอน
ประเมิน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ
ผ่าน
หนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/
ขอยกเว้ นการ
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
ประเมิน
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพหลักสูตร
ผ่าน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
ยังไม่มีผ้ สู าเร็จ
คะแนนเต็ม 5.0
การศึกษา
รวมตัวบ่งชี้ ในปี นี้ 9 ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชีในปี นี้ ที่ดาเนินการผ่าน 9 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ ทั้งหมดในปี นี้ 100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
2
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2

3

3

4
5
6
รวม

คะแนน
เฉลีย่

P

O

-

-

-

-

2.67

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

-

4.17

ระดับคุณภาพดีมาก

-

4

ระดับคุณภาพดี

-

4

ระดับคุณภาพดี

3.68

ระดับคุณภาพดี

ผ่านการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1
2

I

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้ อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

3

3, 3, 2
(3.1, 3.2, 3.3)
4, 4.5, 4
(4.1, 4.2, 4.3)
4
(5.1)

1

-

11

7

4, 3, 5
(5.2, 5.3, 5.4)
4
(6.1)
4

3.5

4

4

ผลการประเมิน

ไม่รับการประเมิน

-
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ งและยังยื
่ น
การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
-

องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. การรับนักศึกษา
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจต้ องขยาย
กลุ่มเป้ าหมาย และสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรให้
มากขึ้น
2. การเตรียมความพร้อม
หลักสูตรต้ องวางแผนการปรับพื้นฐานของนิสติ ให้ มี
องค์ความรู้อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกันก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา

การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
หลักสูตรต้ องวางแผนอัตรากาลังทดแทนอาจารย์ประจาที่
กาลังจะเกษียณอายุราชการ

การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้ นไป
-

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
หลักสูตรควรหาจุดเด่นของผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงรายวิชาและการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้ นไป
-

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
หลักสูตรต้ องมีกระบวนการในการวิเคราะห์ความ
ต้ องการ/จาเป็ นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ชี ัดเจน

การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้ นไป
-
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ภาคผนวก
Common Data Set
ข้อมูลพื้ นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปี การศึกษา 2560
ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

หน่วย

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จาการประเมินบัณฑิต
คะแนน
4 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับการประเมิน
ร้ อยละ
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
คน
7 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้ อยละ
8 ค่าร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบคะแนนเต็ม
คะแนน
5
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
ชิ้น
นานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมัติตาม
ชิ้น
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานที่ได้ รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ชิ้น
(0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูลระดับชาติ
ชิ้น
ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ชิ้น
(0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูล
ชิ้น
ระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการ
นา้ หนัก
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้ างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
24 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมค่านา้ หนักงานสร้ างสรรค์
นา้ หนัก
27 ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
นา้ หนัก
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
ชิ้น
นานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้ อมูล แต่สถาบัน
ชิ้น
นาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32 ผลงานที่ได้ รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่อี ยู่ในฐานข้ อมูลที่เป็ นที่
ชิ้น
ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
ชิ้น
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูลระดับ
ชิ้น
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการ
นา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้ างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
43 งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
ชิ้น
44 ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการ
นา้ หนัก
45 ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
นา้ หนัก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

100

ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

4
5
80

คน
คน
ร้ อยละ

4

คะแนน

4
80
4

คน
ร้ อยละ
คะแนน

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

3

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
48 ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
49

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูล แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูล แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานที่ได้ รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่
2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้ อมูลที่
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.80)
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68

ผลการ
ดาเนินงาน
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้ อมูลที่
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
4
(0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่
1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
3
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
-

69

จานวนผลงานวิชาการรับใช้ สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)

-

ชิ้น

70

จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาเนินการ (1.00)

-

ชิ้น

71

จานวนผลงานค้ นพบพันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้ รับการจดทะเบียน (1.00)

-

ชิ้น

72

จานวนตาราที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)

-

ชิ้น

73

จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)

-

ชิ้น

74

จานวนตาราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้ นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้ นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการ

-

ชิ้น

-

ชิ้น

8

นา้ หนัก

-

ชิ้น

78

งานสร้ างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)

-

ชิ้น

79

งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)

-

ชิ้น

80

งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)

-

ชิ้น

81

งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

-

ชิ้น

82

ผลรวมค่านา้ หนักงานสร้ างสรรค์

-

นา้ หนัก

83

ผลรวมค่านา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์

-

นา้ หนัก

ลาดับ
63

64
65
66
67

75
76

รายการ

หมาย
เหตุ

หน่วย
ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
77

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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85

ผลการ
หมาย
หน่วย
ดาเนินงาน
เหตุ
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้ รับการอ้ างอิงในวารสาร
5
ชิ้น
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
คน

86

จานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

84

รายการ

1

ชิ้น/คน

4.53

คะแนน

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
87

คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพ
หลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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กาหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปี การศึกษา 2560
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ห้อง 238
เวลา

กิจกรรม

08.30 – 08.45 น.

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประชุมหารือการดาเนินงานใน

08.45 – 09.30 น.

เบื้องต้ น
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาชี้แจงแนวทางการประเมินแก่
กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

09.30 – 10.30 น.

- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผน และแบ่งหน้ าที่ในการตรวจสอบ

หมายเหตุ

และศึกษาเอกสารหลักฐาน
10.30 – 10.45 น.

- รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

- คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล

12.00 – 13.00 น.

- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- นิสติ
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เตรียมสรุปผลการประเมิน

15.00 – 15.15 น.

- รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.

- คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินโดยวาจา (อย่างไม่เป็ น

ทางการ) ให้ หลักสูตรที่รับการประเมินทราบ
16.30 น.

- สิ้นสุดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจาปี

การศึกษา 2560
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

105

ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
สุกญ
ั ญา เรืองจรูญ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Sugunya Ruangjaroon
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์
081-629-4143
Email
sugunya@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
M.A.
TESOL
Ph.D.
Linguistics

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University, USA
University of British Columbia,
Canada

ปี ทีส่ าเร็จ
2535
2539
2548

ความเชี่ยวชาญ
วากยสัมพันธ์ ระบบหน่วยคา สัทศาสตร์และสัทวิทยา การสอนภาษา
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
ปรภัทร คงศรี และสุกญ
ั ญา เรืองจรูญ. (2561). การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงพยัญชนะต้ น
เสียงเสียดแทรก. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ที่ 15(3). พฤษภาคมสิงหาคม. 51-65.
พัชรี โชคเพิ่มพูน, สุกญ
ั ญา เรืองจรูญ และติยนุช รู้แสวง. (2560). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบทพูดเข้ า
จังหวะการอ่านออกเสียงสระเกร็ง-คลายภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกนั . วารสารวจนะ
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มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง ปี ที่ 5 (2). กรกฎาคม-ธันวาคม. 1-20.
วิฑรู ย์ ทุยาวัด และสุกญ
ั ญา เรืองจรูญ. (2560). การพัฒนาหลักสูตรการอ่านออกเสียงควบกลา้
ภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา. วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ที่ 14(3). กันยายน-ธันวาคม. 35-55.
สุกญ
ั ญา เรืองจรูญ. (2560). การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยปกา
กะญอ ตาบลตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปี ที่ 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 phuuand 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 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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Kuakool, P., & Ruangjaroon, S. (2016). the Gradual Learning Algorithm of Thai Nasal
Variation Produced By Japanese Learners. Proceedings from the Second International
Conference on Linguistics and Language Studies. (ICLLS) 23-24 June. 16-25
Damrongkhongchai, T., & Ruangjaroon, R. (2015). Low-High Order Cognitive Questions in the
Book Series Titled, “Projects: Play & Learn” for Elementary School Levels 2 and 5.
Proceedings from the 2nd English Scholars Beyond Borders International Conference 2015
Feb 5-7. Department of Western Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot
University. 31-45
Ruangjaroon, S. (2015). Perception and Production of Thai Learners on English Prepositions.
English Language Teaching, 8(1), 71-82.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส711
ภษส712
ภษส713
ภษส714
ภษส715
ภษส716
ภษส731
ภษส732

ชื่อรายวิชา
ภาษาศาสตร์สาหรับผู้อบรมภาษา
การประยุกต์ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับการสอนภาษา
การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับการสอนภาษา
การรับภาษาที่สองกับการสอนภาษา
ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษา
สัมมนาด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
วิจัยด้ านภาษาและการสื่อสารสากล

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

Consonant-tone interaction in Thai: an
OT analysis

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภท Young Blood
ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2549

The syntax of Thai wh-adjuncts

การวิเคราะห์ส่วนเติมเต็ม ส่วนขยายรวม
และสเปคซิไฟเออร์ ในภาษาไทย
(Complements, Adjuncts and Specifiers
in Thai)
การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ในสื่อมวลชนไทย (An Analysis of
Discourse within a Framework of the
“Sufficiency Economy” in the Thai
Media)
การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและ
โครงสร้ างพยางค์ในการใช้ ภาษาไทยและ
ภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้ อยชาว
กะหร่าง
โครงการวิจัยศึกษาผลการใช้ ส่อื การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่มเี ว็บไซต์และซีด-ี
รอมประกอบชุด Projects: Play& Learn
1& 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาการรับรู้และการผลิตคา
บุพบทในภาษาอังกฤษที่พบในสื่อ
โฆษณา
การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติเพื่อการสื่อสารทักษะฟัง-พูด
การวิเคราะห์แกรมม่ารูปแปรของหน่วย
เสียงนาสิกในภาษาไทยของชาวต่างชาติ
ตามอัลกอริท่มึ

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
หัวหน้ า
โครงการ

2550

หัวหน้ า
โครงการ

2551

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2551

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2553

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2559

หัวหน้ า
โครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั
การเรียนรู้แบบต่อเนื่องของบูสม่า
และเฮยส์
Investigating the Syntax-Semantics of
Thai Serial Verbs in Generative
Framework
การเปรียบเทียบประเภทของคากริยาเรียง
แสดงทิศทางใหม่ในภาษาไทยและในภาษา
พม่าตามแนวสมมติฐาน
แกนพื้นฐานสากล

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ทุนงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้ า
โครงการ

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Siriporn Panyametheekul
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่ างานปั จจุบนั

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
08-1441-4012
siripornp@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.
ภาษาศาสตร์การศึกษา
อ.ด.
ภาษาศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีส่ าเร็จ
2538
2541
2546

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อรรถศาสตร์
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
ปิ ยะพงศ์ เลาศรีรัตนะชัย และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2561, มกราคม-มิถุนายน). A Factor for
Interpreting Tourism Slogan. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์. 36(2): 68-88.
กัญชลิกา ตรีกลางดอน; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2560, พฤศจิกายน). กลวิธีทางภาษาที่หนังสือพิมพ์
ไทยใช้ ในการนาเสนอกลุ่มชาติพันธุโ์ รฮีนจา. วารสารวรรณวิทศั น์. 17. : 162 -187
หงษ์หยก ฟื้ นตน; ศิริพร ปัญญาเมธีกุล และติยนุช รู้แสวง. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). คู่ความหมาย
แย้ งและกลไกตรรกะที่พบในมีมภาพยนตร์. วารสารวจนะ. 5(2): 41-69.
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ศิริพร ปัญญาเมธีกุล และติยนุช รู้แสวง. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การใช้ คาไทยไม่ตรงตาม
มาตรฐานในการสื่อสารออนไลน์. วารสารวจนะ. 5(1): 1-18.
สิริพร วิริยะรักษ์ และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). วาทกรรมการคุกคามทาง
เพศที่ปรากฏในเว็บบอร์ด: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์. 38(2): 40-55.
กัญชลิกา ตรีกลางดอน; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การอาพรางข้ อมูลใน
โฆษณาบัตรเครดติไทย. วารสารวจนะ. 3(1): 1-14.
ปรภัทร คงศรี; หงษ์หยก ฟื้ นตน; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). คาเรียกชื่อ
สัตว์ในนักการเมืองไทยที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต. วารสารวจนะ. 3(2): 24-35.
ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). ความรุนแรงใน
พาดหัวข่าวอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ในหนังสือพิมพ์ไทย. วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(2): 87-102.
รินรดา อัญรัตน์รุ่งโรจน์; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). กลวิธกี ารนาเสนอ
ตัวตนของเกย์ในนิตยสารเกย์ไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527-2530. วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(2): 103-118.
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา.
วารสารวจนะ. 3(1): 55-66.
พระมหาธวัชชัย มาตาเบ้ า; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). วัจนกรรมปฏิเสธ
ของพระภิกษุ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 36(2): 111-132.
รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). วาทกรรมการคุกคาม
ทางเพศในชีวิตประจาวัน. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 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 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ณิชชา ชินธนามั่น; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2559). เจตนาของหน่วยคา “เปล่า” ที่ปรากฏในเรื่องสั้น
และนวนิยายไทย. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที ่ 6 “สห
วิทยาการสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 11-12
กรกฎาคม 2559. :H195 –H206
บุษกล เจริญพร; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2559). กลวิธคี วามไม่สภุ าพของตัวละครร้ ายฝ่ ายชายและ
ตัวละครร้ ายฝ่ ายหญิงในละครโทรทัศน์ไทย. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
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นานาชาติ ครัง้ ที ่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559. : H372 – H385
นิตย์รดี ตาดทอง; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558). เพศกับกลวิธกี ารใช้ ภาษาบนเฟซบุก๊ . ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ:
การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครัง้ ที ่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน
2558. : 23 -32
ตินณภา เสน่หา; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2557). การโจมตีและสนับสนุนทางการเมืองที่ปรากฏใน
รายการชูธง. ใน การสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง ภาษากับอานาจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2561). ภาษาเพือ่ การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: พริ้นท์ คอร์
เนอร์. จานวน 289 หน้ า
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558). ภาษาและอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร: พริ้นท์ คอร์เนอร์. จานวน
152 หน้ า
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส711
ภษส716
ภษส722
ภษส724
ภษส731
ภษส732

ชื่อรายวิชา
ภาษาศาสตร์สาหรับผู้อบรมด้ านภาษา
การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษา
ภาษากับสื่อในศตวรรษที่ 21
ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั
สัมมนาด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
วิจัยด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
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ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
การครอบครองการสนทนาในห้ องสนทนาไทย
(Conversational Dominance in a Thai Chatroom)

แหล่งทุน

งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
ประเภทไม่กาหนดทิศทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพศและความสุภาพในการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
(Gender and Politeness in Computer-Mediated
ประเภท Young Blood
Communication)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มคี วามสามารถ สานักงานเลขาธิการสภา
พิเศษ: บทเรียนต่างประเทศ
การศึกษา
การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใน
งบประมาณแผ่นดิน
สื่อมวลชนไทย (An Analysis of Discourse within a มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Framework of the “Sufficiency Economy” in the โครงการทานุบารุง
Thai Media)
ศิลปวัฒนธรรม: วิถกี ารเลี้ยงดูสู่
วิถคี วามพอเพียง หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป
การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้ างพยางค์ งบประมาณแผ่นดิน
ในการใช้ ภาษาไทยและภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้ อยชาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กะหร่าง
โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป
ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา (ชุดโครงการวิจัย) งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์
การติดตามสภาพการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
สานักงานเลขาธิการสภา
ความสามารถพิเศษ
การศึกษา
เพศและการใช้ คาที่ไม่ตรงมาตรฐานในการสื่อสาร
งบประมาณรายได้ คณะ
ออนไลน์
มนุษยศาสตร์
ความเข้ าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น งบประมาณรายได้ คณะ
ไลน์
มนุษยศาสตร์

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
(หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
2548
หัวหน้ า
โครงการ
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2549

หัวหน้ า
โครงการ

2550

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

2551

2552

ผู้ร่วมโครงการ

2553

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

2555
2559
2561
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นันทนา วงษ์ไทย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Nuntana Wongthai
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-660-1770 ต่อ 16228
nuntanaw@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
อ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.ม.
ภาษาและการสื่อสาร
ปร.ด.
ภาษาศาสตร์

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี ทีส่ าเร็จ
2541
2543
2552

ความเชี่ยวชาญ
อรรถศาสตร์ปริชาน ภาษาศาสตร์สงั คม ภาษาศาสตร์กับการแปล ภาษากับการสื่อสาร
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
นูรอา สะมะแอ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560). “การศึกษาคาเรียกการทาอาหารหวานในภาษามลายู
ปาตานีเชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่. 9(2): 140-164.
นันทนา วงษ์ไทย. (2559, กรกฎาคม – ธันวาคม). การศึกษาชื่อนา้ พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็ นอยู่
และวัฒนธรรมไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์). 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 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560). “การศึกษาลักษณนามในชาติพันธุผ์ ้ ูไท”.
Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค
Thailand 4.0” วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา. หน้ า 786 - 798.
นันทนา วงษ์ไทย. (2559). การศึกษาชื่อนา้ พริก 4 ภาค : ภาพสะท้อนความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมไทย.
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(16): 88–
100.
สิริกร ศรีมุกด์ และนันทนา วงษ์ไทย. (2559). “กลวิธีทางภาษาที่พบในการคุกคามหน้ านิสติ ฝึ กสอน”.
Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้ า 486 - 496.
นครินทร์ นาคนาวา และนันทนา วงษ์ไทย. (2557). ความสัมพันธ์ของคาศัพท์อวัยวะร่างกายกับ
มโนทัศน์อารมณ์สขุ ในภาษาไทย. Proceedings งานประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 35 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้ า 1-12.
รัชนีวรรณ ประยงค์กุล และนันทนา วงษ์ไทย. (2558). กลวิธกี ารใช้ ภาษาที่พบในวัจนกรรมการคุกคาม
หน้ าอาจารย์ผ้ ูสอน. เสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2558. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สริ ินธร มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว. หน้ า 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. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
นันทนา วงษ์ไทย. (2561). ภาษาและความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เค.ซี.อินเตอร์เพรส.
จานวน 260 หน้ า
นันทนา วงษ์ไทย.(2561). “ข้ อสังเกตเกี่ยวกับคาแสดงการถามในภาษาไทย”. วารสารอักษรศาสตร์,
47(1): 1-38.
นันทนา วงษ์ไทย. (2561). “คนไทยกับมโนทัศน์การต่อสู้”. วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18(2).:193-220
นันทนา วงษ์ไทย. (2557, มกราคม–มิถุนายน). ความสาคัญของร่างกายที่มีต่อระบบการคิด. วารสาร
อักษรศาสตร์. 43(1): 65-93.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส711
ภษส721
ภษส722
ภษส723
ภษส725
ภษส731
ภษส732

ชื่อรายวิชา
ภาษาศาสตร์สาหรับผู้ฝึกสอนภาษา
การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงั คม
ภาษากับสื่อในศตวรรษที่ 21
ความคิด วัฒนธรรม และการสื่อสารสากล
ความหมายกับการสื่อสาร
สัมมนาด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
วิจัยด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
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ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
ทัศนคติต่อภาษามลายูปาตานีและภาษาไทยมาตรฐานของ
กลุ่มชาติพันธุม์ ลายูปาตานี
การขยายความหมายของคาศัพท์อวัยวะร่างกายภายในที่
ปรากฏในสานวนไทย
การศึกษาชื่อนา้ พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้ อนความเป็ นอยู่
และวัฒนธรรมไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย ความคิด และภาษา : การ
วิเคราะห์สานวน สุภาษิต
คาพังเพยไทยที่นาอวัยวะร่างกายมาเปรียบ

แหล่งทุน
งบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
งบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
งบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
งบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์

2561

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
อัญชลี จันทร์เสม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Anchalee Jansem
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
0 2649 5000 ต่อ 16248
Email
anchalej@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
M.Ed.
Teaching English to Speakers of University of South Australia, Australia
Other Languages
Ed.D.
Curriculum & Instruction
Illinois State University, USA

ปี ทีส่ าเร็จ
2530
2540
2551

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Jansem, A., & Supasetsiri, P. (2016). A Synthesis of Qualitative Research on Thai
Corporations’Corporate Social Responsibility Communication Strategies. วารสารบรรณศาสตร์
มศว. 9(1); 101-109.
Somkanae, C., Jansem, A., & Suksaeresup, N. (2016). Collocation Used in TEFL Teachers’
Research Proposals. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 9(1); 110-124.
Boonsue, W., Jansem, A., & Srinaowarat, S. (2015). Interactional Patterns in Face-to-face
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and Synchronous Computer-mediated Communication in Problem-based Learning
Contexts. Journal of Language Teaching and Research. 6(1); 99-110.
Somjai, S., & Jansem, A. (2015). The Use of Debate Technique to Develop Speaking Ability of
GradeTen Students at Bodindecha (Sing Singhaseni School). International Journal of
Technical Research and Application, Special Issue 13; 27-31.
Jansem, A. (2015). The Development of a Knowledge Base in English-Major Student Teachers:
A Case Study of Students from the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.
UMT-POLY Journal, 12(2); 90-99.
Jansem, A. (2014). Exploring Non-Native EFL Teachers’ Knowledge Base: Practices
and Perceptions. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 3(6);
252-259.
1.2 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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).
Wuttikrikunlaya, P., & Jansem, A. (2014). A Comparison of Functions of “Thai” in Research
Articles and Everyday Conversations: Proceedings of the Asian Conference on Arts and
Culture 2014, June 12-13, Bangkok, Thailand (181-186).
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
อัญชลี จันทร์เสม, สมบุญ ปิ ยะสินธ์ชาติ, วาสนา นามพงศ์, ศุภชัย จังศิริวิทยากร, อภิณห์พร ฤกษ์
อนันต์, Tran Thi Bich Thao, Nguyen Thi Chim. (2559). ทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการจัด
การศึกษาภาษาต่างประเทศ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 9(2): 1-10.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส714

ชื่อรายวิชา
การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

120

ภษส715
ภษส716
ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษา

ปี งบประมาณที่
ระบุสถานภาพ
ได้รบั ทุน
ผลของการสะท้ อนคิดอย่างต่อเนื่องในการวาง
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2551
หัวหน้ าโครงการ
เงินรายได้ คณะ
แผนการสอนของนิสติ บัณฑิตศึกษา
มนุษยศาสตร์
การศึกษารูปแบบการพัฒนาความเชื่อทางการจูง ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2552
ผู้ร่วมโครงการ
ใจในการพัฒนาวิชาชีพครูและความผูกพันในการ เงินรายได้ คณะ
สอน
มนุษยศาสตร์
การวิเคราะห์การพูดและการสอนของครูผ้ สู อน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2553
หัวหน้ าโครงการ
วิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเป็ น
เงินรายได้ คณะ
ภาษาต่างประเทศที่องิ การเขียนอย่างเป็ น
มนุษยศาสตร์
กระบวนการ: กรณีศึกษา
การวิเคราะห์รปู แบบการสะท้ อนคิดเกี่ยวกับการ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2553
หัวหน้ าโครงการ
สอนภาษาอังกฤษของนิสติ บัณฑิตศึกษาหลักสูตร เงินรายได้ บณ
ั ฑิต
ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัย
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การสร้ างเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษที่มใิ ช่เจ้ าของภาษา: การเป็ นครูคอื
อะไร
ฐานความรู้ของครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศที่มใิ ช่เจ้ าของภาษา

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได้ วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

พัฒนาการด้ านฐานความรู้ของนิสติ ฝึ กสอน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานิสติ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้ านกลยุทธ์
การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจในประเทศไทย
"ความเป็ นมืออาชีพ" ในมุมมองของครูผ้ สู อน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

2555

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2558
เงินรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์

หัวหน้ าโครงการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ชื่อโครงการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบวิชาเอกคู่:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อ
การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
เรื่อง ความเป็ นมืออาชีพในสาขาการสอนภาษาที่
สองและภาษาต่างประเทศ: การวิจัยเชิง
สังเคราะห์

ปี งบประมาณที่
ระบุสถานภาพ
ได้รบั ทุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2559
ผู้ร่วมโครงการ
เงินรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์
แหล่งทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 2559
เงินรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
อุสาภรณ์ สุขารมณ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Usaporn Sucaromana
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
0 2649 5000 ต่อ 16227
Email
usaporn@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.บ.
ภาษาศาสตร์
ค.บ.
พัฒนาการเด็กและครอบครัว
M.Ed.
Applied Linguistics
Ph.D.
Applied Linguistics

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Griffith University, Australia
Griffith University, Australia

ปี ทีส่ าเร็จ
2545
2553
2547
2554

ความเชี่ยวชาญ
Linguistics, Applied Linguistics, Psycholinguistics, Psychology, Education,
Educational Psychology, Organizational Psychology
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Kohsamut, T., & Sucaromana, U. (2017). Using Blog to Enhance English Writing Skill among
High School Students in Thailand. PEOPLE: International Journal of Social Sciences,
3(2). 1337-1348.
Phonyangsong, S., & Sucaromana, U. (2015). Project-Based Learning: Effects On Thai EFL
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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Students’ Grammatical Competence. International Journal of Management and Applied
Science (IJMAS), 1(6). 11-14.
Sucaromana, U. (2017). Investigating language learning strategies of Thai EFL undergraduate
Students. Selected Papers of 9th World Conference on Educational Sciences
(WCES-2017), 4(1). 156-163.
Tarat, S. & Sucaromana, U. (2014). An Investigation of the Balanced Literacy Approach for
Enhancing Phonemic Awareness of Thai First-grade Students. Theory and
Practice in Language Studies, 4(11). 2265-2272.
Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2014). Enhancing Phonemic Awareness of Thai Grade One
Students through Multimedia Computer-assisted Language Learning.
Theory and Practice in Language Studies, 4(11). 2294-2300.
1.2 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2014). Computer-Assisted Language Learning: Enhancing
Phonemic Awareness of Thai Primary School Students. In C.Dan (Ed.). International
Proceedings of Economics Development and Research: Linguistics, Literature and Arts.
(pp. 88-92). Hong Kong: IACSIT Press.
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส721
ภษส726

รายวิชา
การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงั คม
จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
สกุลรัตน์ วรธารง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Sakulrat Worathumrong
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ทีท่ างาน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์
08-5352-8317
E-mail
sworathumrong@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ปี ทีส่ าเร็จ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
การศึกษา
อ.บ.
ศิลปการละคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
M.A.
Communication Studies-Media and Portland State
2547
Gender Studies
University
M.A.
English as an International
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
Language-English Linguistics
Ph.D.
English as an International
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560
Language-English Linguistics
ความเชี่ยวชาญ
วัจนปฏิบัติศาสตร์ การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม การรับภาษาระหว่างกลาง การแปล
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2016). Interlanguage pragmatics study of
compliments among Thai EFL learners. Journal of Pan-Pacific Association of Applied
Linguistics, 20(1) : 157 - 182
1.2 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2016). Praising Remarks in Compliments across
Languages: The Multifaceted Aspects, The 22nd Pan-Pacific Association of Applied
Linguistics (PAAL) Conference: Proceedings. College of Humanities, Hanyang University,
Seoul, Korea. August 17-18, 2017.: 82 - 83
Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2015). A cross-cultural pragmatic study:
complimenting in American English and Thai contemporary novels, YPL: Special IssuePARLAY Proceedings, Issue 2.: 143 - 155

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส716
ภษส721
ภษส724

ชื่อรายวิชา
การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษา
การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงั คม
ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Attasith Boonsawasd
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ทีท่ างาน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์
08-1566-1704
E-mail
attasith@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
กศ.บ.
ภาษาไทย
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์
ปร.ด.
ภาษาศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
2541
2553
2544
2555

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ตระกูลไท ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาศาสตร์สังคม
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
กฤตพล วังภูสติ และอรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์. (2562). ความเป็ นมนุษย์?: วาทกรรมการบาบัดฟื้ นฟูผ้ ูตก
เป็ นเหยื่อค้ ามนุษย์. วารสารวจนะ. 7(2). : 31 - 42
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). การแปรของคาเรียกญาติพ้ ืนฐานภาษาไทดาใน
ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 35 (1): 21-42.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2560). การแปรของคาเรียกญาติและระบบคาเรียกญาติ
ภาษาตระกูลไทในประเทศลาว. วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social
Sciences, 6 (1): 197-220.
1.2 บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). มองไทดาผ่านคาเรียกญาติ . กรุงเทพฯ: บริษัท
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด. จานวน 237 หน้ า
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภษส711
ภษส712
ภษส721

ชื่อรายวิชา
ภาษาศาสตร์สาหรับผู้ฝึกสอนภาษา
การประยุกต์ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับการสอนภาษา
การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงั คม

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
โครงการวิจัย “ความเป็ นมนุษย์? : วาทกรรมการ
บาบัดฟื้ นฟูผ้ ตู กเป็ นเหยื่อค้ ามนุษย์”
โครงการวิจัย “การแปรของคาเรียกญาติภาษาไทดา
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”
โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ปริญญาโทไทยศึกษา
(ภาษาศาสตร์: วรรณยุกต์)

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
แหล่งทุน
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
สานักงานกองทุนสนับสนุน 2561 -ปัจจุบนั ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุน 2558 -2561 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุน 2543-2544 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัย
ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หมวดที่/หัวข้อ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of
Philosophy Program in Linguistics

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการ
สื่อสารสากล
ภาษาอังกฤษ : Doctor of
Philosophy Program in Language
and Global Communication
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ภาษา
และการสื่อสารสากล)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (ภาษาและการ
สื่อสารสากล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy
(Language and Global
Communication)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Language and
Global Communication)
54 หน่วยกิต

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy
(Linguistics)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Linguistics)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

60 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี

ปรับระยะเวลาศึกษาจากเดิมไม่เกิน
6 ปี เป็ นไม่เกิน 5 ปี ตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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หมวดที่/หัวข้อ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
3 แห่งได้ แก่
1) Illinois State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) Victoria University of
Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
3) School of Information and
Communication, Meiji University
ประเทศญี่ปุ่น

6. สถานภาพของหลักสูตรและการ เป็ นหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มใช้
หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
พิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 2557
หลักสูตรมีความพร้ อมในการ
7. ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2561
1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จ
ภาษาแห่งชาติ
การศึกษา
2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐ
และเอกชน
3. นักวิจัยด้ านภาษา
4. ผู้นาองค์กรการศึกษา
5. นักวิชาการ
6. นักแปล
7. นักเขียน

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
4 แห่งได้ แก่
1) Illinois State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) University of South Florida
ประเทศสหรัฐอเมริกา
3) University of Queensland
ประเทศออสเตรเลีย
4) University of Canberra ประเทศ
ออสเตรเลีย
ปรับเป็ นเริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุงใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2562
ปรับความพร้ อมในการเผยแพร่
หลักสูตรฯ จากปี การศึกษา 2561
เป็ นปี การศึกษา 2564
1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย
ภาษาแห่งชาติ
2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐ
และเอกชน / อาจารย์สอนภาษา
3. นักภาษาศาสตร์ / นักวิจัยและ
นักวิชาการด้ านภาษา / ด้ าน
พัฒนาการรับรู้และเรียนรู้ภาษา
4. ผู้บริหารองค์กรการศึกษา
5. นักออกแบบนวัตกรรมการสอน
ภาษา / นักวิเคราะห์รปู แบบข้ อมูล
ภาษา
6. นักออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชัน

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
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เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลัก
เศรษฐกิจ
สาคัญต้ องสนับสนุนประเทศไทยใน
ยุคที่โลกกาลังขับเคลื่อนไปอย่าง
รวดเร็ว คือ การเสริมสร้ างขีด
ความสามารถของคน มหาวิทยาลัย
เป็ นกาลังสาคัญในการช่วยประเทศ
ผลิตคนคุณภาพสูง เป็ นคนที่มที กั ษะ
การเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต เปิ ดใจกับสื่อ
การเรียนรู้แบบใหม่ มีความเข้ าใจ
ระบบความคิดและกระบวนทัศน์ของ
คนต่างวัฒนธรรม มีทกั ษะการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ทักษะความคิดด้ านการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรฯ
จึงจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนเพื่อจะ
สามารถพัฒนาคนให้ มที กั ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ ทาให้ หลักสูตรฯ
เดิมยังไม่สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรฯ
เล็งเห็นว่าในปัจจุบนั ยังไม่สามารถ
ผลิตคนที่มคี ุณลักษณะดังกล่าวได้
ในโอกาสครบรอบพัฒนาปรับปรุงทุก
5 ปี ตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตรฯ ได้ เพิ่มองค์ความรู้ด้าน
การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ
สอนภาษา เน้ นการจัดการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็ นฐาน และส่งเสริมให้
นิสติ ฝึ กประสบการณ์ทาวิจัยร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพื่อช่วยในการ
แก้ ปัญหาดังกล่าว
หมวดที่/หัวข้อ

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลัก
สาคัญต้ องสนับสนุนการศึกษาของ
ประเทศไทยซึ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0
ต้ องขับเคลื่อนโดยมีฐานคิดหลักคือ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในยุคที่เทคโนโลยีมี
ความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วจึงส่งผล
กระทบต่อหลายอาชีพและมีการลด
จานวนการจ้ างงาน เนื่องจาก
เทคโนโลยีสามารถเข้ ามาแทนที่
แรงงานคน อย่างไรก็ตามทักษะการ
สื่อสารยังคงเป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การถ่ายทอดความคิดที่ลึกซึ้งระหว่าง
มนุษย์ในชุมชนและสังคมโลกที่จะทา
ให้ การเจรจาต่อรองสาเร็จลุล่วงอย่าง
มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีจงึ ยังไม่
สามารถแทนที่คุณลักษณะนี้ของ
มนุษย์ได้ ในทางตรงกันข้ าม
เทคโนโลยียังต้ องอาศัยความสามารถ
ด้ านภาษาของมนุษย์ในการสัง่ การ
และป้ อนข้ อมูล นอกจากนี้ในปัจจุบนั
จะเห็นได้ ว่าจานวนนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ ชดั จึง
เกิดการแข่งขันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ มจี านวน
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
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เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง ตามแผนความร่วมมือทางสังคมและ
สังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน เน้ น
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ประเทศสมาชิกในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนล้ วนประกอบไป
ด้ วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ละ
ชาติพันธุจ์ ะมีภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันไป การตระหนักถึงความ
แตกต่างด้ านภาษาและวัฒนธรรม
และการยอมรับความหลากหลายของ
แต่ละเชื้อชาติจะนาไปสู่การอยู่
ร่วมกันและสร้ างความเข้ าใจอันดี
ระหว่างสมาชิก หลักสูตรฯ ตระหนัก
ถึงความแตกต่างของกลุ่มคน ภาษา
และวัฒนธรรมดังกล่าว จึงปรับปรุง
หลักสูตรฯ ให้ มเี นื้อหารายวิชาที่สร้ าง
ให้ ผ้ เู รียนมีความเป็ นกลาง ไม่มอี คติ
กับภาษาอื่นที่มคี วามแตกต่างจาก
ภาษาของตน และส่งเสริมให้ นิสติ
ผลิตงานวิจัยเพื่อเสริมสร้ างทัศนคติท่ี
ดีต่อภาษาระหว่างคนต่างชาติพันธุ์
อันจะนาไปสู่การสร้ างความเข้ าใจอัน
ดีและความสามัคคีของคนใน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่มกี ารเคลื่อนย้ ายแรงงาน
จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอย่างเสรี
รวมถึงชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ ามา
มากขึ้น ความเคารพและให้ เกียรติ
ภาษาอื่นว่ามีศักดิ์ศรีไม่แตกต่างจาก
ภาษาของตนเป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะ
ดาเนินชีวิตและทากิจการต่างๆ
ร่วมกันในสังคมอย่างราบรื่นและ
ยังให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
หมวดที่/หัวข้อ

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันง่ายขึ้น การ
สื่อสารในโลกปัจจุบนั จาเป็ นต้ อง
อาศัยการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างรวดเร็วใน
ยุคดิจิทลั มนุษย์ควรต้ องรู้ภาษา
มากกว่าหนึ่งภาษา เนื่องจาก
แหล่งข้ อมูลส่วนใหญ่ท่มี อี ยู่อย่างไร้
ขีดจากัดในโลกออนไลน์เป็ น
ภาษาอังกฤษจึงมีความจาเป็ นที่คนใน
โลกดิจิทลั ควรต้ องมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้ านภาษาอย่างลุ่มลึกจึงจะ
สามารถเลือกรับข้ อมูลและแยกแยะ
ข้ อมูลแฝงหรือข้ อคิดเห็นออกจาก
ข้ อเท็จจริง นอกจากนี้ ความไม่เท่า
เทียมกันในสังคม ความเหลื่อมลา้
ทางเพศ การครอบงาของผู้มอี านาจ
ซึ่งสะท้ อนผ่านวาทกรรมและชุด
ความคิด มนุษย์จงึ ต้ องควรตระหนัก
และเรียนรู้ถงึ ความมีอานาจของภาษา
ที่ใช้ ในการสื่อสารที่สง่ ผลกระทบต่อ
สังคมโลก
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ
11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

จากการวิเคราะห์ปัญหาของชาติและ
คุณภาพของคนในประเทศ หลักสูตร
ฯ จึงปรับแนวทางการเรียนรู้ โดย
บูรณาการเนื้อหาข้ ามสาขาวิชา เพื่อ
ช่วยให้ นิสติ เห็นภาพรวมและสามารถ
นาความรู้ท่ไี ด้ ในศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน
ไปประยุกต์ในการแก้ ปัญหา
ประเทศชาติและคุณภาพของคนใน
ประเทศ
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ให้ ความสาคัญ
กับการเรียนรู้แบบผลลัพธ์เป็ นฐาน
(outcome-based learning) เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้ มสี มรรถนะตามที่
หลักสูตรฯ กาหนด โดยมุ่งเน้ นให้
เนื้อหารายวิชาเสริมทักษะที่เรียกว่า
soft skills ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ทักษะ
ย่อย ดังนี้
1) ทักษะส่วนบุคคล เช่น การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิด
สร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรม
การแก้ ปัญหา ภาษาและการสื่อสาร
2) ทักษะด้ านอาชีพ เช่น การเจรจา
ต่อรอง การเข้ าใจและการใช้
เทคโนโลยีดจิ ิทลั การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้
3) ทักษะทางสังคม เช่น การ
ประสานงานกับผู้อ่นื การแก้ ปัญหา
ข้ อขัดแย้ ง การเป็ นผู้นา การทางาน
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
หลักสูตรฯ จึงปรับรูปแบบการเรียน
การสอน วิธวี ัดและประเมินผลให้

หลักสูตรฯ พัฒนาจากการบูรณาการ
ของสองหลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
เนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว หลักสูตรฯ จึง
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ สอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้
ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มก้ าวทันโลกใน
ยุคดิจิทลั สามารถประยุกต์ความรู้
เพื่อสร้ างนวัตกรรมด้ านภาษาในการ
พัฒนาประเทศและเป็ นส่วนหนึ่งใน
การช่วยพัฒนาคุณภาพของคนด้ าน
การสื่อสารในประเทศ
ในปัจจุบนั ภาษาอังกฤษมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร
การที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขัน
ด้ านเศรษฐกิจกับนานาประเทศใน
สังคมโลกและก้ าวข้ ามอุปสรรคด้ าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ น
ปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยมาช้ า
นานได้ น้นั หลักสูตรฯ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการผลิตผู้เรียนที่
ต้ องมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีท่มี คี วามทันสมัยที่จะช่วย
ให้ การสื่อสารภาษาอังกฤษเกิดผล
สัมฤทธิ์สงู สุด
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12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน

เดิม
แก้ไข
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สอดคล้ องกับแนวทางการเรียนรู้แบบ
หลักสูตรฯ จึงได้ มกี าร
ผลลัพธ์เป็ นฐาน
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้
ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและสามารถ
บูรณาการศาสตร์ท้งั สามแขนงในการ
วิจัย สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ
ต่อยอดเป็ นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
อาจารย์ในระดับสถาบันศึกษา
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
จาเป็ นต้ องทาวิจัย เนื่องจากเป็ นหนึ่ง ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การผลิ ต บั ณ ฑิต ของ
ในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรฯ มี 2 ประเด็นหลัก คือ
กระบวนการวิจัยนาไปสู่องค์ความรู้
SSAP1 การเป็ นแหล่งความ
ใหม่ท่ตี ้ องนามาบูรณาการในจัดการ เป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตและ
เรียนการสอนกับรายวิชาในหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงหลักสูตร
ข้ อ 1 สร้ างหรือพัฒนา
ฯ ในครั้งนี้จงึ ให้ ความสาคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนา
กระบวนการวิจัยมากขึ้น โดยเน้ นการ คนไทย 4.0
ตั้งสมมติฐาน การประยุกต์และต่อ
ข้ อ 3 ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นไป
ยอดความรู้เชิงทฤษฎี การสร้ างความ ตามความต้ องการของสังคม
เข้ าใจต่อปัญหา การพิจารณาตัวแปร
SSAP5 การพัฒนาและ
ที่มคี วามเป็ นไปได้ การแก้ ไขปัญหา
เสริมสร้ างปัญญานิสติ และบุคลากร
การคิดเชิงวิพากษ์ การแลกเปลี่ยน
ข้ อ 1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
และการร่วมมือกันของนิสติ มีความ พั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
เป็ นผู้นา และมีจิตสานึกต่อโลก นา บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ต่อ
ข้ อ 2 เสริมสร้ างปัญญาและ
สังคม
พัฒนาทักษะด้ านคนและสังคมของ
นิสติ หลักสูตรฯ จึงปรับโครงสร้ าง
หลักสูตรและเนื้อหารายวิชารวมทั้ง
ผลักดันให้ นิสติ ผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้ สอดคล้ องพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย เน้ นความสาคัญ 3
ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการสอนภาษา
2) ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
และ 3) ด้ านการสื่อสารสากลและ
เทคโนโลยี อีกทั้งส่งเสริมงานวิจยั
ด้ านภาษา การสอนภาษา และการ
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เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)

13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่
เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้ คณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

13.3 การบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

1.2 ความสาคัญ

ไม่มี

ความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิจยั
ด้ านภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบ
การสอนภาษา
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มี
ความเป็ นเลิศด้ านภาษาศาสตร์ เน้ น
ศักยภาพด้ านวิชาการและวิจัย เพื่อ

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สื่อสารสากลในโลกดิจิทลั ผ่าน
กระบวนการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ โดย
ฝึ กการตั้งสมมติฐาน การประยุกต์
และต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎี การ
สร้ างความเข้ าใจต่อปัญหา การ
พิจารณาตัวแปรที่มคี วามเป็ นไปได้
การแก้ ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์
การแลกเปลี่ยนและการร่วมมือกัน
ของนิสติ มีความเป็ นผู้นา และมี
จิตสานึกต่อโลก นาผลงานวิจัยที่ได้
ไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม

ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรฯ บริหารจัดการร่วมกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

สร้ างผู้นาทางวิชาการและวิจัยด้ าน
ภาษาและการสื่อสารสากล
ประเทศไทยก าลั ง เผชิ ญ วิ กฤต
อยู่ 2 เรื่ อง ได้ แก่ 1) ระดั บ การ
สื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยโดย
ภ า พ ร ว มไม่ เป็ นที่ น่ า พอใจการ
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1.3 วัตถุประสงค์

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
ตอบสนองและสนับสนุนในทุก
ศาสตร์แห่งภาษา

หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มคี ุณลักษณะ
ดังนี้
1. มีความรู้ในทฤษฎีภาษาศาสตร์
และมีศักยภาพในการทาวิจัยขั้นสูง
ด้ านภาษาศาสตร์ และสามารถนา
องค์ความรู้ไปประยุกต์ในการเรียน
การสอนภาษาและการสร้ าง
นวัตกรรมการสอนภาษา

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ถ่ ายทอดความคิดยัง อยู่ ในระดั บผิว
เผินและไม่สามารถสื่อสารในหัวข้ อที่
มีความซับซ้ อน หรือความคิดที่ลึกซึ้ง
ไปสู่ผ้ ูรับสารได้ 2) ปั ญหาที่เกิดจาก
ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ อง ค์ ก ร
ระดั บ ชาติ และระดั บ สั ง คมโลก ที่
ส่ ง ผลต่ อความเข้ าใจและความ
ร่ ว มมือของคนในบริ บทการทางาน
และการอยู่ร่วมกัน
หลั ก สู ต รฯ เล็ ง เห็ น ว่ า ปั ญ หา
ดัง กล่ า วข้ า งต้ น สืบเนื่ องมาจากการ
ขาดแคลนครู ส อนภาษาที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญภาษาอัง กฤษอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
แ ล ะ ข า ด วิ ธี ก า ร ส อน ภ า ษ า ที่ จ ะ
ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้เรียนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
หลั ก สู ต รฯ นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ นผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทั้ ง ด้ า นการ
สอนภาษาและการสื่ อสารสากล
เพื่อให้ ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถ
นาความรู้ไปประยุ กต์ฝึกสอนให้ แ ก่
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ อย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ นผลิ ต บัณ ฑิตให้
เป็ นผู้ น าในองค์ก รที่มีค วามรู้ค วาม
เชี่ยวชาญในด้ านการสื่อสาร
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ อ
ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มคี ุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร
2. มีศักยภาพในการทาวิจัยขั้นสูง
ด้ านภาษาและการสื่อสารสากล
3. สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ด้ านการสอนภาษาอังกฤษ สร้ าง
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หมวดที่/หัวข้อ

เดิม
แก้ไข
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. มีความสามารถในการบูรณาการ นวัตกรรมด้ านภาษาและการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์กบั ศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
สากล
ด้ านวัฒนธรรม สังคม และการ
สื่อสารในองค์กร
3. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมและสังคมโลก

หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การ
ดาเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร
2. การดาเนินการหลักสูตร
1) เป็ นผู้มคี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตาม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) และ
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การ
สื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาษา ต้ องได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือเป็ นบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มสี ทิ ธิ์
สมัครเข้ าศึกษาได้
3) เป็ นผู้มคี วามรู้และมีทกั ษะในการ
ใช้ ภาษาอังกฤษในระดับดี

2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้ า

1) เป็ นผู้มคี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก) และตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา
การสื่อสาร ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่
เกี่ยวข้ องกับภาษา ต้ องได้ รับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือเป็ น
บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้
มีสทิ ธิ์สมัครเข้ าศึกษาได้
3) เป็ นผู้มคี วามรู้และมีทกั ษะในการ
ใช้ ภาษาอังกฤษในระดับดีและต้ อง
สอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ระดับคะแนน
70 หรือมีคะแนนผลการสอบ
TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน
หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า
6.0
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เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
1) นิสติ มีความรู้พ้ นื ฐานทางด้ าน
ภาษาศาสตร์ไม่เท่าเทียมกัน
2) นิสติ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
เนื่องจากนิสติ ส่วนมากมีพ้ นื ฐาน
ทางด้ านภาษาและมนุษยศาสตร์ ซึ่ง
ถูกฝึ กมาในลักษณะการมองภาพรวม
มากกว่าการหาเหตุผลตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
3) นิสติ ขาดทักษะการโต้ แย้ งเชิง
วิชาการ

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1) นิสติ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ในระดับที่แตกต่าง
กัน และมีปัญหาด้ านทักษะการเขียน
เชิงวิชาการ
2) นิสติ ขาดทักษะการโต้ แย้ งเชิง
วิชาการ

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อ
แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสติ ในข้ อ 1) กาหนดให้ นิสติ เรียนรายวิชา
2.3
ภาษาศาสตร์ร่วมแบบไม่นับหน่วยกิต
กับนิสติ ระดับปริญญาโทในบาง
รายวิชาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) กาหนดให้ อาจารย์จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยฝึ กนิสติ ให้ วิเคราะห์ข้อมูล
ภาษา และนาเสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน พร้ อมทั้งเขียนรายงานการ
วิเคราะห์บทความวิชาการ และ
บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา
3) กาหนดให้ ทุกรายวิชาระบุให้ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความ
คิดเห็น การโต้ แย้ งทางวิชาการ เป็ น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผล
2.5 แผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษา
ปี การศึกษา 2557 – 2561 ในแต่
ละปี การศึกษา 8 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร ในเวลาราชการจานวน
200,000 บาท
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน

1) กาหนดให้ นิสติ เข้ าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้ อม: การฝึ กทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2) กาหนดให้ อาจารย์จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยฝึ กนิสติ ให้ วิเคราะห์ข้อมูล
ภาษา และนาเสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน พร้ อมทั้งเขียนรายงานการ
วิเคราะห์บทความวิชาการ และ
บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา
3) กาหนดให้ ทุกรายวิชาระบุให้ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความ
คิดเห็น การโต้ แย้ งทางวิชาการ เป็ น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผล

หมวดที่/หัวข้อ

หลักสูตรฯ จะรับนิสติ เข้ าศึกษาในแต่
ละปี การศึกษานอกเวลาราชการรวม
ทั้งหมดจานวน 10 คน
นอกเวลาราชการ เพิ่มค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเป็ นจานวน
300,000 บาท
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หมวดที่/หัวข้อ
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร

3.1.3 รายวิชา
ข้ อ 1 หมวดวิชาบังคับ

ข้ อ 2 หมวดวิชาเลือก

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60
หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54
หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36 หน่วยกิต

กาหนดให้ เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) ภษ711 สัทวิทยาขั้นสูง
2) ภษ712 วากยสัมพันธ์ข้นั สูง
3) ภษ713 อรรถศาสตร์และวัจน
ปฏิบตั ศิ าสตร์ข้นั สูง
4) ภษ751 การวิจัยด้ าน
ภาษาศาสตร์ข้นั สูง
5) ภษ752 สัมมนาภาษาศาสตร์
กาหนดให้ นิสติ เลือกจากกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งต่อไปนี้ จานวน 9 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาศาสตร์
1) ภษ714 วิธวี ิเคราะห์และโต้ แย้ ง
ทางภาษาศาสตร์
2) ภษ815 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3) ภษ816 ความสัมพันธ์ระหว่าง
วากยสัมพันธ์กบั อรรถศาสตร์
4) ภษ817 ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัจนปฏิบตั -ิ ศาสตร์และปริจเ
กลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต์
 กลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยา
1) ภษ721 ภาษาศาสตร์ปริชาน
2) ภษ822 ประเด็นปัจจุบนั ด้ าน
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา
3) ภษ823 ประเด็นปัจจุบนั ด้ านการ
รับภาษาและการสอนภาษา
 กลุ่มภาษาศาสตร์สงั คม

กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
1) ภษส731 สัมมนาด้ าน
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล
2) ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการ
สื่อสารสากล
หมวดวิชาเลือก มี 2 กลุ่ม กาหนดให้
เรียนจานวน 12 หน่วยกิต ทั้ง 2
กลุ่ม
กลุ่มภาษา
1) ภษส711 ภาษาศาสตร์สาหรับผู้
อบรมด้ านภาษา
2) ภษส712 ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การ
สอนภาษา
3) ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
และการประยุกต์กบั การสอนภาษา
4)ภษส714 การรับภาษาที่สองสูก่ าร
สอนภาษา
5) ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
6) ภษส716 การแปลเชิงปฏิบตั กิ าร
กลุ่มการสื่อสารสากล
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หมวดที่/หัวข้อ

3.1.4 แผนการศึกษา

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
1) ภษ731 ประเด็นปัจจุบนั ด้ าน
ภาษาศาสตร์สงั คม
2) ภษ832 ประเด็นปัจจุบนั ด้ าน
ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส์
3) ภษ833 การฟื้ นฟูภาษา

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1) ภษส721 การสื่อสารในมุมมอง
ภาษาศาสตร์สงั คม
2) ภษส722 ภาษากับสื่อในศตวรรษ
ที่ 21
3) ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม
และการสื่อสารสากล
4) ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีใน
การสื่อสารดิจิทลั
5) ภษส725 ความหมายกับการ
สื่อสาร
6) ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการ
สื่อสาร
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ภษ 711 สัทวิทยาขั้นสูง
ภษส731 สัมมนาด้ านภาษาศาสตร์
ภษ 712 วากยสัมพันธ์ข้นั สูง
และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการ
ภษ 713 อรรถศาสตร์และวัจน
สื่อสารสากล
ปฏิบตั ศิ าสตร์ข้นั สูง
วิชาเลือก 2 รายวิชา
รวม 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภษ 751 การวิจัยด้ านภาษาศาสตร์ ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์และ
ขั้นสูง
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสาร
ภษ 752 สัมมนาภาษาศาสต
สากล
วิชาเลือก เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่ม วิชาเลือก 2 รายวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อปริญญานิพนธ์ รวม 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
วิชาเลือก เลือก 2 รายวิชา จากกลุ่ม ปริญญาเอก
ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อปริญญานิพนธ์ รวม 9 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์
ปริญญาเอก
รวม 12 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
รวม 12 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
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หมวดที่/หัวข้อ

3.2.2 อาจารย์ประจา
หลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ให้แก่คณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพด้ านอื่นๆ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
การศึกษา

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์
รวม 12 หน่วยกิต

มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน

คุณลักษณะพิเศษของนิสติ 5 ด้ าน

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รวม 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก
รวม 9 หน่วยกิต
ตัดรายชื่อ รศ.วรรณกานต์
ลิขริ ัตนพร และเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็ น 7 คน คือ
ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
ผศ.ดร.อุสาภรณ์ สุขารมณ์ และ
อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธารง

ปรับแบบฟอร์มใหม่และปรับ
คุณลักษณะพิเศษของนิสติ ให้
เหมาะสมกับหลักสูตรฯ

ข้ อ 2.2 การพัฒนาวิชาการและ
เพิ่มข้ อ 5 และข้ อ 6 ด้ านการส่งเสริม
วิชาชีพด้ านอื่นๆ ประกอบด้ วย 4 ข้ อ ให้ อาจารย์เข้ าร่วมการนาเสนอ
งานวิจัยและการเชิญอาจารย์ต่าง
สถาบันมาแลกเปลี่ยนความรู้
ประกอบด้ วย 7 ข้ อย่อย ได้ แก่
ปรับการเขียนให้ สอดคล้ องตาม
1. การบริหารหลักสูตร
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียน ของ สกอ. โดยประกอบไปด้ วย 7 ข้ อ
การสอน
ย่อย ได้ แก่
3. การบริหารคณาจารย์
1. การกากับมาตรฐาน
4. การบริหารบุคลากรสาย
2. บัณฑิต
สนับสนุนการเรียนการสอน
3. นิสติ
5. การสนับสนุนและการให้
4. อาจารย์
คาแนะนานิสติ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
6. ความต้ องการของ
การประเมินผู้เรียน
ตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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หมวดที่/หัวข้อ

เดิม
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557)
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

แก้ไข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คาอธิบายรายวิชา
ภษส711 ภาษาศาสตร์สาหรับผู้อบรมด้ านภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC711 Linguistics for Language Trainers
หลักการ แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ด้ านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และ
วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภษส712 ระบบเสียงภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC712 English Phonetics and Phonology and Application
to Language Teaching
หลั ก การเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การประยุ ก ต์ ความรู้ ด้านเสียงกับการสอน
ภาษาอังกฤษ
ภษส713 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์กบั การสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LGC713 English Syntax and Application to Language Teaching
หลักการ กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามกฎเกณฑ์และการใช้ จ ริงในชีวิตประจาวัน โครงสร้ างวลี
โครงสร้ างประโยค การประยุกต์ความรู้ด้านไวยากรณ์กบั การสอนภาษาอังกฤษ
ภษส714 การรับภาษาที่สองสู่การสอนภาษา
3 (3 – 0 – 6)
LGC714 Second Language Acquisition and Application to Teaching
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ด้ า นการรั บ ภาษาที่ ส องและภาษาต่ า งประเทศ ล าดั บ การเรี ย นรู้ ภาษา
การวิ เคราะห์ ความคล้ ายคลึ งและความแตกต่ างในการเรี ยนภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองตั้งแต่ระยะต้ น
ระยะกลาง และระยะปลาย รวมทั้งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของผู้เรียน
การรับและการผลิตภาษาวิธกี ารสอนภาษาที่สอดคล้ องไปกับแต่ละทฤษฎี
ภษส715 ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6)
LGC715 Theories and Applications in Teaching English as a Foreign Language
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ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้ านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน บทบาทของผู้ สอนและผู้ เรี ยน สื่ อการสอน และการออกแบบหลั กสูตร จุ ดเด่นและจุ ดด้ อ ยเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ กบั การสอนภาษา
ภษส716 การแปลเชิงปฏิบัติการ
3 (2 – 2 – 5)
LGC716 Translation Practicum
วิเคราะห์และโต้ แย้ งทฤษฎีการแปลที่หลากหลายและเหมาะสมกับตัวบท ฝึ กแปลตัวบทที่แตกต่าง
กั น ในโลกดิ จิ ทั ล การเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค การแปลให้ เหมาะสมตามบริ บ ท เปรี ย บเทีย บการแปลด้ ว ย
คอมพิวเตอร์กบั มนุษย์
ภษส721 การสื่อสารในมุมมองภาษาศาสตร์สงั คม
3 (3 – 0 – 6)
LGC721 Sociolinguistic Perspectives on Communication
การสื่ อ สารผ่ า นมุ ม มองทางสั ง คม ปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ การสื่ อ สาร การแปรและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ทัศนคติต่อภาษา นโยบายภาษา ความสาคัญของภาษาที่มีต่อการสื่อสารในสังคม
โลก การรักษาความเป็ นชาติ การอนุรักษ์และการฟื้ นฟูภาษา

ภษส722 ภาษากับสื่อในศตวรรษที่ 21
3 (3 – 0 – 6)
LGC722 Language and Media in 21st Century
ลักษณะภาษาที่ใช้ ในสื่อสารมวลชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อโฆษณาสินค้ าและบริการ ผ่านช่องทาง
วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ บทบาทและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม
และความเชื่อของผู้รับสารผ่านการใช้ ภาษา
ภษส723 ความคิด วัฒนธรรม และการสื่อสารสากล
3 (3 – 0 – 6)
LGC723 Mind, Culture, and Global Communication
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม และความคิด การสื่อความคิดและการตีความหมายในการ
สื่อสารแต่ละวัฒนธรรม การใช้ ภาษาที่สะท้ อนระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของคนในสังคมต่างๆ
ภษส724 ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารดิจิทลั
3 (2 – 2 – 5)
LGC724 Language and Technology in Digital Communication
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล ในห้ องสนทนา เว็บบล็อก
กระดานสนทนา และเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ภษส725 ความหมายกับการสื่อสาร
3 (3 – 0 – 6)
LGC725 Meaning and Communications
หลั ก การและแนวคิ ด ด้ า นความหมายระดั บ ค า ความสั ม พั น ธ์ ท างความหมายของค าพ้ อง
ความหมาย คาตรงข้ าม คาแม่กลุ่ม ระดับประโยค ความกากวม เงื่อนไขความจริ ง และข้ อความที่แสดง
ผ่านภาษาทั้งทางตรงและทางอ้ อมในการสื่อสาร
ภษส726 จิตวิทยาภาษาในการสื่อสาร
3 (3 – 0 – 6)
LGC726 Psychology of Language in Communication
ประเด็นด้ านจิตวิทยาภาษาที่อยู่ในความสนใจ แนวคิด ทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห์ด้าน
การรับภาษาและการผลิตภาษา การประมวลผลภาษา รวมทั้งปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ภาษาในการ
สื่อสาร
ภษส731 สัมมนาด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (1 – 4 – 4)
เพื่อการสื่อสารสากล
LGC731 Seminar in Linguistics and Applied Linguistics for Global Communication
การวิ เ คราะห์ บ ทความวิ จั ย สั ม มนาประเด็น ปั ญ หาของการใช้ ภาษา หรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ทาง
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ท่อี ยู่ในความสนใจของนิสิต โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทความ
วิจัย
ภษส732 วิจัยด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสารสากล 3 (2 – 2 – 5)
LGC732 Research in Linguistics and Applied Linguistics for Global
Communication in Language and Global Communication
วิธีวิจัยด้ านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การตั้งสมมติฐานและคาถามในงานวิจัย วิธี
เก็บข้ อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา สรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การ
อ้ างอิง การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ และเน้ นจริยธรรมในการวิจัย
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ภาคผนวก ช
ข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

146

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

147

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

148

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

149

AGREEMENT FOR COLLABORATION RENEWAL
by and between
Srinakharinwirot University and
The University of South Florida
This agreement is made and entered into by and between the University of South
Florida (USF) Board of Trustees, a public body corporate, located in Tampa, Florida, United
States of America, and Srinakharinwirot University, an institution for higher education, located in
Bangkok, Kingdom of Thailand. The parties hereto agree as follows:
Purpose:
1)

Recognizing the importance of mutual collaboration and the contributions to
society made by institutions of higher education, both parties share a desire to develop mutually
strengthening and enriching international educational and research experiences for both faculty and
students.
2)

The primary purpose of this agreement is to provide a general basis within
which specific cooperative activities of an academic and cultural nature may be implemented
involving faculty and/or students from USF and Srinakharinwirot University.
3)

Faculty and researchers in various disciplines will be encouraged to develop
contacts and propose collaborative projects. Each project proposal will be considered on its merits
and on availability of funds. The two institutions will seek internal and external sources for support
of programs and exchanges, which may be developed as a result of this agreement.
4)

As specific projects in education or research are developed, each will
require a written Memorandum of Understanding (or a Contract) which will set forth the terms and
conditions of the project(s). These Memoranda or Contracts will be approved and signed by
appropriate administrators at each institution.
General Provisions:
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1.

All research and other collaborative activities conducted pursuant to this
agreement shall be conducted in accordance with the laws and regulations appropriate to each
institution. In the case of USF, these are the laws of the United States of America, the State of
Florida, and the rules and regulations of the Florida Board of Governors and the University of
South Florida. In the case of Srinakharinwirot University, these are the laws of Thailand and the
rules and regulations of Srinakharinwirot University.
2.

This agreement shall take effect when executed by both parties and shall
terminate at the end of three years. The agreement shall be automatically renewed for additional
five-year periods unless either party provides the other with written notice that it wishes to
terminate. Notice of termination by either party must be given at least 90 days in advance. This
agreement may be modified by written agreement of both parties at any time. Nothing within this
agreement shall create any financial obligation or cause any hardship to either party.
3.

At USF, modification to this agreement shall be initiated through the Office
of the Dean of International Affairs, and at Srinakharinwirot, through the President's office.
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IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed two copies of this instrument, each of which shall be
considered an original.
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
Pansiri Phansuwan

Associate Dean, USF Medicine International
Morsani College of Medicine

Vice President, Academic Affairs

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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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.
Date:
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