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1. หนวยงานท่ีขอรับทุน…สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร……………………………………………... 
2. อาจารยผูขอรับทุน…ดร. อรกัญญา เยาหะรี……………………………………………………………… 
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3. ชื่ออาจารยพิเศษชาวตางประเทศ/อาจารยผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศ  

 Assistant Professor David Cassels Johnson 
 

4. เหตุผลความจําเปนท่ีขอรับทุน 
 คณะศิลปศาสตรยังขาดผูเชี่ยวชาญ ดาน Language Policy การไดรับทุนฯและเชิญ
ผูเชี่ยวชาญในครั้งนี้จะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทางดาน Language Policy ของ
บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร 
 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 
 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ทําหนาท่ีใหบริการการสอนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนการ
สอนการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรคณะฯพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรให
สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังพัฒนาศักยภาพดานวิจัยของนักศึกษาดวย โดยแผนการ
ดําเนินงานสวนหนึ่ง คือ การสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรูดานวิจัยจาก
หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  การไดรับทุนอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 
จากมหาวิทยาลัยฯ จะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของคณะศิลปศาสตรหลาย
ประการ ดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะดาน Language Policy ซ่ึง
เปนสาขาท่ีมีผูเชี่ยวชาญเปนจํานวนนอยมาก 

2) พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร 
3) พัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยกับผูเชี่ยวชาญพิเศษชาว

ตางประเทศ 
5) สรางเครือขายในดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
6) สรางบรรยากาศของความเปนนานาชาติใหแกคณะศิลปศาสตร 

 

7. ระยะเวลาการขอรับทุน  
วันท่ี 27 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2560 (5 วัน) 
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8. งบประมาณ 

รายการ งบท่ีไดรับอนุมัติ (บาท) คาใชจายจริง (บาท) 

1. คาเดินทาง 70,000 53,308.96 

2. คาท่ีพัก 9,000 8,400 

3. คาตอบแทน 90,000 90,000 

4. คาอาหารเลี้ยงรับรอง 10,000 4,116 

5. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 14,400 5,000 

6. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 5,000 - 

รวมท้ังส้ิน 198,400 160,824.96 
 

รวมท้ังสิ้น หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดรอยยี่สิบสี่บาทเกาสิบหกสตางค (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

8. ผลลัพธท่ีตอการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

    8.1 แผนและผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  

รายละเอียดแผนและผลการดําเนินงาน       จํานวน 

แผน ผล 

1. การจัดทําและสงขอเสนอโครงการวิจัย (เรื่อง)    

2. การจัดตั้งหนวยวิจัยใหม (เชน หองทดลอง/ปฏิบัติการ กลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย)  (หนวย)   

3. การเปนวิทยากรบรรยาย (ครั้ง) 7 7 

4. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ (เรื่อง) 2 2 

5. การเขียนรายงานหรือตําราวิชาการ (ฉบับ)   

6. การแตงตํารา (เรื่อง)   

7. การเขียนบทความวิชาการ (เรื่อง)   

8. การยื่นคําขอสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืน (รายการ)   

9. การใหคําปรึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธ (เรื่อง) 3 3 

10.การสรางความเชื่อมโยงกับกลุมวิจัย/หนวยงานในตางประเทศ (กลุมหนวยงาน)   

11. อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ...   
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* หมายเหตุ โปรดแนบรายละเอียดการผลดําเนินงาน เชน ชื่อขอเสนอการวิจัย ชื่อการบรรยาย ชื่อ
การประชุมสมัมนา ชื่อตํารา เปนตน 
  8.2 รายละเอียดการดําเนินงาน (เชน การเปนวิทยากรบรรยาย การประชุมสัมมนาวิชาการ เปนตน) 

 

วันเดือนป เวลา กิจกรรม 

27 กุมภาพันธ 60 08.00-12.00 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ Ethnography of language 
policy: Theory, method, and findings 

27 กุมภาพันธ 60 13.00-16.00 จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Language policy and 
planning for social justice 

28 กุมภาพันธ 60 08.00-12.00 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ Language policy, the 
spread of English, and multilingual education 

28 กุมภาพันธ 60 13.00-16.00 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ Language policy, the 
spread of English, and multilingual education 

1 มีนาคม 60 08.00-12.00 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ Discourse analysis of 
language policy 

1 มีนาคม 60 13.00-16.00 จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Discourse analysis of 
language policy 

2 มีนาคม 60 08.00-12.00 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ Ethics and advocacy in 
language policy and planning 

2 มีนาคม 60 13.00-16.00 จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Critical language 
teaching for social justice 

3 มีนาคม 60 08.00-12.00 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ The past is prologue: 
Deficit research for a new generation of 
marginalized youth 

3 มีนาคม 60 13.00-16.00 ใหคําปรึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธ 
(Consultations) 

 

 8.3 ผลลัพธเชิงคุณภาพ อธิบายถึงผลลัพธเชิงคุณภาพท่ีไดจากการเชิญอาจารยชาวตางประเทศ ท้ัง
ในเชิงวิชาการ และการเรียนการสอน (เชน การยกระดับความสามารถหรือบุกเบิกการวิจัยดานใดดาน
หนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง การถายทอดทักษะ และแนวทางการสอนในวิชาหรือหัวขอท่ีมหาวิทยาลัย

ยังขาดความเชี่ยวชาญ เปนตน) 
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 1) ยกระดับการทําวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษใหมีการบูรณาการดาน Language Policy 
เขาไปดวย เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีการมองภาพรวมของการศึกษา มิใชแคในระดับตนเองหรือ
สถาบัน 

 2) อาจารยท่ีปรับปรุงหลักสูตรของสายวิชาภาษาไดรับความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูเชี่ยวชาญดานนโยบายภาษา  อันจะทําใหหลักสูตรมีความเขมแข็งและทันสมัยมากข้ึน 
 3) อาจารยและนักศึกษาของสายวิชาภาษา ไดรับความรูดานวิจัยดาน Language Policy 

มากข้ึน 
 4) พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปจจุบันสายวิชาภาษา พบวามีนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน ท่ีมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยหัวขอ Language Policy  ซ่ึงประเทศ

ไทย ไมมีผูเชี่ยวชาญในสาขานี้ 
 5) พัฒนาความรูของอาจารยสายวิชาภาษา เก่ียวกับ Language Policy  ซ่ึงเปนศาสตร
พ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญท่ีจะชวยเพ่ิม/พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของผูสอน 

อีกท้ังยังเปนการวางรากฐานท่ีม่ันคงใหกับบุคลากรใหมีมุมมอง/ทิศทาง และสามารถตอยอดความรูใน
การทําวิจัยในหัวขอท่ีขาดแคลนในอนาคตได 
 

 
                         ลงชื่อ ..................................................  ผูประสานงาน/ผูรับผิดชอบหลัก 

                  (ดร.อรกัญญา เยาหะรี) 

 
   ลงชื่อ ..................................................ประธานสายวิชาภาษา 

             (ผศ.ดร.เสาวลักษณ  เทพสุริวงศ) 

 
   ลงชื่อ ..................................................คณบดีคณะศิลปศาสตร 

               (ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ) 
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