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ประวัติการศึกษา  
- ปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีการศึกษา 2540 
- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2535   
 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
 2541  ไทพวน : การศึกษาเชิงวิถีชีวิต พฤติกรรมการส่งเสริมจิต–พุทธนิสัยและปัญหาการใช้ภาษา.  
  โครงการย่อยเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยที่เป็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนเนินหินแร่
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนเนินหินแร่ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. คณะมนุษยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2545  นิราศเวียงจันทน์ นิราศเขาคอกไอยรา นิราศบางยี่ขัน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. ภาควิชาภาษาไทยและ 
  ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2547  การใช้แบบทดสอบเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาทักษะทางภาษา (ทย 102).  
  งบประมาณรายได้ประจ าปี 2547 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2552 การก าหนดค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น . งบประมาณรายได้

ประจ าปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2554 การใช้แผนภูมิเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ 
  กวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล. งบประมาณรายได้ประจ าปี 2554 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2556 การพัฒนาทักษะการพูดบรรยายสรุปภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการ 
  ต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ : กรณีศึกษานักศึกษาท่ีเรียนวิชา ทต 309  
  การน าเสนอและการบรรยายสรุป. งบประมาณรายได้ประจ าปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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   2558 การใช้เทคนิคค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้า 
  ต่างประเทศกวางตุ้ง. งบประมาณรายได้ประจ าป ี2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 2558  สถานภาพการศึกษาภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น. งบรายประมาณรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประจ าปี 2558. (ก าลังด าเนินการวิจัย) 
 
บทความวิชาการ 
 2541 “คุณค่าในเวลา” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปีที่ 20, ประจ าภาคเรียนที่ 2 (2541). 
 2542 “การใช้ค าแสดงลีลาด้านโลกทัศน์ในงานเขียนของสมศรี  สุกุมลนันทน์” วารสารมนุษยศาสตร์

ปริทรรศน์. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 21, ประจ าภาคเรียนที่ 2 (2542). 
 2548 “การใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบในงานเขียนสารคดี” วารสารศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   

ปีที่ 2, ฉบบัที่ 1 (2548). 
 2549 “การสอนทักษะการฟังภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 28, ประจ าภาคเรียนที่ 2 (2549). 
 2549   “ภาพพจน์ในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์โครงสร้าง” วารวัลย์ รวมบทความวิชาการเนื่องใน  
  วาระเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย  
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 2550 “การประยุกต์หลักการคู่เทียบเสียงในการสอนภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ” วารสาร 
  มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 29,  
  ประจ าภาคเรียนที่ 1 (2550).  
 2554     “การก าหนดค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น” น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
        ระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 5 วันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2555     “การใช้แผนภูมิเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ 
             กวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล.” Journal of Korean     
                association of Thai studies. Vol. 18–2 February. 2012. 
 2555     “การพัฒนาทักษะการพูดบรรยายสรุปภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการ 
            ต่างประเทศ ที่เรียนวิชา ทต 309 การน าเสนอและการบรรยายสรุป โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น 
       งานปฏิบัติ” น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน. วันที่ 26  
            ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 2556     “การจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยระดับสูงส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศโดย 
       วธิีการใช้ผังมโนภาพ.” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 35, เล่ม 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม) 2556. 
 2557     “การจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศโดยการจัดการเรียนรู้  
        แบบเน้นงานปฏิบัติ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
        มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธนัวาคม 2557). 
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 2559     “การใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ.” วารสาร 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ.  
       ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) พ.ศ. 25 59. 
 
หนังสือ 
    2555  การบรรยายสรุป : การพูดและการเขียน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
    2557  การเขียนบทความส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
    2559  ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
    มหาวิทยาลัย. (ก าลังด าเนินการจัดพิมพ์) 
 
งานสอน 
   การฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3, การน าเสนอและการบรรยายสรุป, การเขียนทางวิชาการ,  
   การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจทางธุรกิจ, การเขียนเพื่องานนิตยสาร ฯลฯ 
 
ประสบการณ์และงานบริการวิชาการ 
 2541  อาจารย์ผู้สอนโครงการสอนภาษาไทยพื้นฐานแบบเข้มส าหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1 – 3  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2544  ไปราชการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ         
  แห่งนครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 2545-ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนโครงการสอนภาษาไทยแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน  
 2552-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2554-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และ  
  สังคมศาสตร์) 
 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต ารามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 
สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  
 - การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 -  การใช้ภาษาไทย/หลักภาษา  
 -  ภาษาเฉพาะกิจ เช่น การเขียนบทความ การเขียนทางธุรกิจ  
 
รางวัลและเกียรติยศ 
 1. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) วันที่ 15 
พฤษภาคม 2558 
 2. เกียรติบัตรเนื่องในโอกาส “วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 4 

  2555 รางวัล “อาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2555” 
  2557 รางวัล “การต  พิมพ์หรือเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50)” 
  2558 รางวัล “การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์”  
   รางวัล “การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานะข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ”  
   รางวัล “อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีชื่อร่วมในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าน้ าหนัก 0.4” 

 
 


