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การปรับปรุงแก
ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� 
หลักสูตรใหม" พ.ศ 2557 

คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. หลักสูตรฉบับดังกล"าวนี้ได
รับทราบ/รับรองการเป5ดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    เม่ือวันท่ี 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันได
อนุมัติการปรับปรุงแก
ไขครั้งนี้แล
ว  
    ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 4 กรกฏาคม 2557 
3. หลักสูตรใหม"นี้เริ่มใช
ตั้งแต"  
    ต้ังแต%ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2558 เป-นต.นไป 
4. รายละเอียดในการปรับปรุง  
   คณะมนุษยศาสตร2เสนอขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย2ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย2ประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร2 หลักสูตรใหม% พ.ศ 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  เนื่องจาก อาจารย2 ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย2 มีความประสงค2จะลาออกในเดือนธันวาคม 2558 สิ้นภาคการศึกษา
ท่ี 1 จึงขอปรับรายชื่ออาจารย2ประจําหลักสูตร อาจารย2ผู.รับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารย2 ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย2  
เป-น รศ.วรรณกานต2 ลิขิตรัตนพร เพ่ือให.ภาควิชาฯ ได.สามารถบริหารหลักสูตรได.อย%างมีประสิทธิภาพ และเป-นไปตาม
เง่ือนไขท่ี สกอ. กําหนด โดยรายชื่ออาจารย2ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย2ประจําหลักสูตร (รายใหม%) มีดังนี้ 

รายช่ืออาจารย�ผู
รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร (เดิม) 
อาจารย�ผู
รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย�ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

*1. ผศ. ดร.สุกัญญา เรืองจรญู ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2  
 M.A. (TESOL), 2539 Portland State University, USA 
 Ph.D. (Linguistics), 2548 

 
University of British Columbia, 
Canada 

*2. ผศ. ดร.ศิริพร ปiญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
                              กศ.ม. (ภาษาศาสตร2การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ด. (ภาษาศาสตร2), 2546 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
*3. อาจารย2 ดร.นันทนา วงษ2ไทย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541  จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2  
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2 
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อาจารย�ผู
รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย�ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

4. อาจารย2 ดร.ณัฐยา พิรยิะวิบูลย2 อ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส), 2539 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย  
 M.A. (Linguistics), 2544 

 
University of Quebec at Montreal, 
Canada 

 Ph.D. (Linguistics), 2553 University of Toronto, Canada 
5. อาจารย2 ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร2), 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 

*  หมายถึง  อาจารย2ผู.รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายช่ืออาจารย�ผู
รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร (ใหม%) 

อาจารย�ผู
รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย�ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

*1. รศ. ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2  
 M.A. (TESOL), 2539 Portland State University, USA 
 Ph.D. (Linguistics), 2548 

 
University of British Columbia, 
Canada 

*2. ผศ. ดร.ศิริพร ปiญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
                              กศ.ม. (ภาษาศาสตร2การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ด. (ภาษาศาสตร2), 2546 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
*3. ผศ. ดร.นันทนา วงษ2ไทย อ.บ. (ภาษาฝรั�งเศส), 2541  จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื�อสาร), 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2  

 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2 

4. รศ.วรรณกานต2 ลิขิตรตันพร ค.บ. (การมัธยมศึกษา), 2524 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

(รายใหม%) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร2ประยุกต2), 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.าธนบุรี 
5. อาจารย2 ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร2), 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 

*  หมายถึง  อาจารย2ผู.รับผิดชอบหลักสูตร  
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รายชื�ออาจารยป์ระจาํ  (เดิม) 

ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย� คุณวุฒิการศึกษาปBท่ีจบ(สูงสุด) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
1* ผศ. ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 
Ph.D. (Linguistics), 2548 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2  
Portland State University, USA 
University of British Columbia, 
Canada 

2* ผศ. ดร.ศิริพร ปiญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 
กศ.ม. (ภาษาศาสตร2), 2541 
อ.ด. (ภาษาศาสตร2), 2546 

มหาวิทยาลยักรุงเทพมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

3* อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร2), 2544 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2555 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 อ.ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย2 อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2539 
M.A. (Linguistics), 2544 
 
Ph.D. (Linguistics), 2553 
 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
University of Quebec at 
Montreal, Canada 
University of Toronto,  
Canada 

5 อ.ดร.นันทนา วงษ2ไทย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541  
ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2552 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2  

 

รายชื�ออาจารยป์ระจาํ (ใหม่) 

ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย� คุณวุฒิการศึกษาปBท่ีจบ(สูงสุด) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
1* รศ. ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 
Ph.D. (Linguistics), 2548 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2  
Portland State University, USA 
University of British Columbia, 
Canada 

2* ผศ.ดร.ศิริพร ปiญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 
กศ.ม. (ภาษาศาสตร2), 2541 
อ.ด. (ภาษาศาสตร2), 2546 

มหาวิทยาลยักรุงเทพมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

3* อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร2), 2544 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2555 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 รศ.วรรณกานต2 ลิขิตรัตนพร ค.บ. (การมัธยมศึกษา), 2524 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร2ประยุกต2), 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.าธนบุรี 
5 อ.ดร.นันทนา วงษ2ไทย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541  

ศศ.ม. (สาขาภาษาและการสื่อสาร), 2543 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร2), 2552 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร2  
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5. โครงสร
างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก
ไข  

เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร.างเดิม และเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
ไม%กระทบโครงสร.างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม่ 

�. หมวดวิชาบังคับ �� �� 

�. หมวดวิชาเลือก � � 

�. ปริญญานิพนธ ์ �" �" 

รวมไม่นอ้ยกว่า "� "� 

 
 
 

      รับรองความถูกต.องของข.อมูล 
 

 
   (ลงชื่อ)...................................................................... 
         (ศาสตราจารย2 ดร.ปานสิริ พันธุ2สุวรรณ) 

                                                  ตําแหน%ง  รองอธิการบดีฝpายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันท่ี…………..เดือน…………………………………….พ.ศ………....... 


