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การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวนี้ ไดร้บัทราบ/รบัรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เม่ือวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรบัปรุงแกไ้ขครั้งนี้ แลว้ ในคราวประชุม    

                        

3. หลกัสูตรปรบัปรุงแกไ้ขนี้  เริม่ใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 

ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

4.  เหตุผลในการปรบัปรุงแกไ้ข  

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับเปล่ียนรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) จ านวน 1 ราย คือ จาก อ.ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ เป็น รอง

ศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร รายละเอยีดดังน้ี   

 

รายชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (รายเดิม) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

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

 M.A. (TESOL), 2539 Portland State University 

 Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia 

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

 กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

*3. ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย อ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบนับณัฑติพัฒน 

 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 บริหารศาสตร์ 

4. อ.ดร.ณฐัยา พิริยะวิบูลย์ อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2539 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 M.A. (Linguistics), 2544 University of Quebec at Montreal 

 Ph.D. (Linguistics), 2553 University of Toronto 

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

 ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล 

*  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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รายชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (รายใหม่) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

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

 M.A. (TESOL), 2539 Portland State University 

 Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia 

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

 กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

*3. ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย อ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบนับณัฑติพัฒน 

 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 บริหารศาสตร์ 

4. รศ.วรรณกานต ์ลิขติรัตนพร ค.บ. (การมธัยมศึกษา), 2524 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

(รายใหม)่ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต)์, 2535 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

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

 ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล 

*  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

 

6. โครงสรา้งหลกัสูตรภายหลงัการปรบัปรุงแกไ้ข  

เมื่อเปรียบเทยีบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร    

ไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูร 

 

โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม่ 

รายละเอียด แผน ก2 แผน ข รายละเอียด แผน ก2 แผน ข 

หมวดวิชาแกน   หมวดวิชาแกน   

วิชาบังคับ 15 15 วิชาบังคับ 15 15 

วิชาเลือก 9 15 วิชาเลือก 9 15 

ปริญญานิพนธ ์ 12 - ปริญญานิพนธ ์ 12 - 

สารนิพนธ ์ - 6 สารนิพนธ ์ - 6 

รวม 36 36 รวม 36 36 

 

 

 

 

 



สมอ.08 

      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

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

           (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสริิ  พันธุส์วุรรณ) 

                                                 ต าแหน่ง  รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏบัิติราชการแทน 

            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Wannakarn  Likitrattanaporn 

ต าแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   114 สขุุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เบอรโ์ทรศพัท ์        02-660-1770 ต่อ 16263 

Email      wannaka@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) 

คณะครุศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2524 

ประกาศนยีบตัร Diploma of Teaching English as 

a Second Language 

Victoria University of Wellington, 

New Zealand 

2531 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.)  

สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2535 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) การสอนภาษา (Language Pedagogy) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Wannakarn Likitrattanaporn.  (2015).  The Effects of  Applying Linguistic Principles and  Teaching 

Techniques in Teaching English  at Secondary School in Thailand.  Printed in Proceeding in 17th 

International Conference on English Language, Literature and Linguistics. 10-11 September 

2015, Singapore. Pages 131-141.  

 Wannakarn Likitrattanaporn.  (2014).  Teaching Phonological Accuracy and Communicative Fluency 

at Thai  Secondary Schools.  English Language Teaching. 7(2): 1-10.  

วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร.  (2555).  การศึกษากระบวนการคิดของนิสติวิชาโทภาษาศาสตร์ต่อสื่อโฆษณา

ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมลดน า้หนักโดยใช้กจิกรรมอภิปราย.  รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างย่ังยืน  ในวันที่ 25-26 มกราคม 2555. หน้า 298-307. 

mailto:wannaka@swu.ac.th
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วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร.  (2552). การวิเคราะห์ลักษณะประเภทแบบฝึกหัดจากหนังสอืเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา.  รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติในงานประชุมศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาการ คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2552.   

วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร.  (2545).  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปีที่ 3 

วิชาเอกการบัญชี การตลาด คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติใน การประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปี 2545.   

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

จรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์, ผกาศรี  เยน็บุตร, วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร (2553, ภาคเรียนที่ 1). การแปรของ

ภาษายองของ บุคคลสามระดับอายุที่พูดสื่อสารกนัในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน.  วารสาร

มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  32: 65-82. 

วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร.  (2548, ภาคเรียนที่ 1).  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ : ทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างกบั

การสอนภาษาต่างประเทศ.  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  27: 36-44. 

วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร.  (2545, ภาคเรียนที่ 1).  ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ

ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน.  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  24: 80-90. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร.  (2545). เอกสารประกอบการสอนรายวชิา ภษ.311 ลกัษณะทางภาษา. กรุงเทพฯ 

:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร.  (2545). ต าราเรือ่ง การสอนภาษาตามแนวทางภาษาศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1. งานวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดขั้นสงูและแบบการวัดการคิด

ขั้นสงู ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปี 2558  

2. งานวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการสอนบทเรียนภาษาองักฤษตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์ได้รับทุน

สนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2557  

3. งานวิจัย เร่ือง การศึกษากระบวนการคิดของนิสติวิชาโทภาษาศาสตร์ต่อสื่อโฆษณาผลิตภัณฑอ์าหาร

เสริมลดน า้หนักโดยใช้กจิกรรมอภิปราย  ภายใต้แผนงานวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบใน

สื่อโฆษณา ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประจ าปี 2554  

4. งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางค์ในการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นของ

ชนกลุ่มน้อยชาวกะหร่าง ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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5. งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสื่อมวลชนไทย ทุนงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: วิถีการเล้ียงดูสู่วิถีความพอเพียง  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

6. งานวิจัย  เร่ือง  การวิเคราะห์ลักษณะประเภทแบบฝึกหัดจากหนังสอืเรียนภาษาองักฤษระดับ

ประถมศึกษา  ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปี 2550   

 


