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6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

 -  การเรียนการสอนและการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 

-  การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการศึกษาทางไกล 

 

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

 7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 

  - ประธานหรือกรรมการหรือกรรมการและบรรณาธิการหรือผู้ ร่ว มผลิต/ปรับปรุง                            

ในคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาและคณะกรรมการบริหารชุดวิชา ตลอดจนผลิตสื่อการศึกษาต่างๆ 

ของชุดวิชาภาษาอังกฤษ (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ออฟไลน์และ

ออนไลน์) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู กฎหมาย 

ธุรกิจ งานส านักงาน การท่องเที่ยว การโรงแรม การสาธารณสุข การเกษตร ช่าง คอมพิวเตอร์) และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน) 

 



  - วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น 

o โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
(27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

o โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันส าหรับ
บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” (12-16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

o โครงการฝึกอบรม เรื่อง “เขียนจดหมายภาษาอังกฤษอย่างไรให้สัมฤทธิผล” (16 
มิถุนายน 2559) 

o โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ความร่วมมือระหว่าง ส านัก 
      วิชาการ กับ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.) 
o หลักสูตรการฝึกอบรมทางไกล การจัดการเอกสารส านักงาน 
o หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการส านักงานยุคใหม่ 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษท่องเที่ยว: จังหวัดนนทบุรี (English for Tourism: Amazing   
      Nonthaburi) 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT ระดับปฏิบัติการ 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT ระดับผู้บริหารระดับกลาง 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT ระดับผู้บริหารระดับสูง 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน (English for Everyday  
       Use) 
o หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่น 1 (8 กค. – 2 สค. 45) และรุ่นที่ 2  
       (22 กค. – 16 สค. 45)                      
o หลักสูตรฝึกอบรม “English for International Conference” ตามโครงการความ 
       ร่วมมือระหว่างมสธ. กับกรมธนารักษ์ (1 กย. – 31 ตค. 2546) 
o หลักสูตรฝึกอบรม “เลขานุการยุคใหม”่ รุ่น 15 หัวข้อ “ภาษาอังกฤษส าหรับ 
 เลขานุการ” 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการบริการสารนิเทศ (English for Information  
 Services) 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในส านักงาน (Basic Office English) 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือบริการการประชุมนานาชาติ 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 
o หลักสูตรพนักงานโรงแรมและภัตตาคารระดับบริการ 
o หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาอาชีพ: English for Professional Development 



- วิทยากร/ผู้ เขียนบทเนื้ อหา/ผู้ ด า เนินรายการ/ที่ ปรึ กษาด้านเนื้ อหา รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ประกอบ/ประจ าชุดวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ 
ตลอดจนรายการโทรทัศน์เพ่ือบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ “เรียนภาษากับมสธ.” 
“English in Action @ STOU” “English to Go” “Hello English” และ “English in 
Shape”  

- กรรมการในคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษมสธ. 
(พ.ศ. 2530 – 2557) 

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Follow Me) มสธ. 

- กรรมการ ใน คณะกรรมการโครงการการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ กับ โครงการการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ แห่งสวทช. “หลักสูตร English for Office Staff” 

- Liaison Officer และกรรมการและเลขานุการโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกระหว่างมสธ. กับ Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย 

- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มสธ. 

- กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ออกข้อสอบ-สอบ
สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษา/รับเข้าปฏิบัติงาน ของมสธ.หน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

- ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรด้าน ICT โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน เป็นหัวหน้าทีมงานที่ปรึกษาโครงการ          

   

 

 

 

 

 

 

 



7.2 ประสบกำรณ์ทำงบริหำร                    

- ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (8 มีนาคม 
2549-15 พฤศจิกายน 2549) 

- รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (19 
มิถุนายน 2538-14 ธันวาคม 2538) 

- กรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2531-สิงหาคม 2539, กรกฎาคม 2540-2544, 
15 ตุลาคม 2548 – 7 มีนาคม 2549 

- เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ.2529-2533) 

 

8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน  

8.1 เอกสารการสอน 

จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.  “การศึกษาเรื่องความหมาย.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรบัครสูอนภาษา 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 หน่วยที่ 8 หน้า 8-1-8-78. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. 

_____________.  “การเขียนจดหมายธุรกิจ.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1 หน่วยที่ 6 เล่มหน่วยที่ 1-7 หน้า 265 – 320.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.  

_____________.  “การเขียนจดหมายธุรกิจ.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 2 หน่วยที่ 6 หน้า 6-1 – 6-65.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.  

_____________.  “การเขียนและโต้ตอบจดหมายธุรกิจ : Business Correspondence.” ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 หน้า 664-796.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.  

_____________. “การจัดการบุคลากรส านักงาน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานส านักงาน ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 2 หน่วยที่ 4 หน้า 4-1 – 4-37.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.  



_____________. “การเดินทางและการรับรองชาวต่างประเทศ : Travel and Tourism.” ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 15 หน้า 1002-1078.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.  

_____________.  “การบริหารบุคลากรส านักงาน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานส านักงาน  

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 หน่วยที่ 4 เล่มหน่วยที่ 1-8 หน้า 107-142.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.  

_____________. “จดหมายธุรกิจ : Business Letters.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนัก

ธุรกิจ หน่วยที่ 3 หน้า 123-228.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.  

_____________. “บุคลิกภาพ มารยาท และการสมาคม.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชางานส านักงานและการ

ประชาสัมพันธ์  หน่วยที่ 2 เล่มหน่วยที่ 1-8 หน้า 41-108.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.  

_____________. “Business Meetings.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1 หน่วยที่ 13 หน้า 13-1 – 13-79.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.  

_____________. “Business World Overview.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 หน่วยที่ 1 หน้า 1-1 – 1-85.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.  

_____________. “Cooperative Learning.” ใน คู่มือการศึกษาชุดวิชาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง โมดูลที่ 3 หน้า 49-59.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.  

_____________. “Dealing with Complaints.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน

โรงแรม หน่วยที่ 12 หน้า 829-906.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2536.  

_____________. “Excel at Taking Tests.” ใน คู่มือการศึกษาชุดวิชาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง โมดูลที่ 15 หน้า 169-177.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.  

_____________. “Everyday Communication: Online Practice.” ใน คู่มือการศึกษาชุดวิชาการเขียน

ภาษาอังกฤษ 1 โมดูลที่ 11 หน้า 185-189.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.  



_____________. “Everyday Communication: Online Interaction and Discussion.” ใน คู่มือการศึกษา
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_____________.  “มารยาทในการต้อนรับ.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการส านักงานยุคใหม่ 

ตอนที่ 2 เรื่องท่ี 2.1 หน้า 24 -40.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  

_____________.  “Access to Information.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการ

บริการสารนิเทศ (English for Information Services) Unit 3 หน้า 143-221.  นนทบุรี : สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.  

_____________.  “Conducting Meetings and Negotiations.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากร ICT (ผู้บริหารระดับสูง) Unit 2 หน้า 2-1 – 2-40.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 

ปีงบประมาณ 2551 ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2551.  

_____________.  “Hotels and Restaurants.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : 

จังหวัดนนทบุรี (English for Tourism: Amazing Nonthaburi) โดยอลิสา วานิชดี และคณะ หน่วยที่ 

2 หน้า 39-84.  นนทบุรี : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.  

_____________.  “It’s My Job.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT (ระดับ

ปฏิบัติการ) Unit 2 หน้า 2-1 – 1-38.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากร



ด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ส านักส่งเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2551.  

_____________.  “Job Application.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในส านักงาน 

(Basic Office English) Unit VII หน้า 273-332.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.  

_____________.  “Let’s Communicate.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT 

(ระดับปฏิบัติการ) Unit 3 หน้า 3-1 – 3-29.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างมาตรฐาน

บุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ส านัก

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2551.  

_____________.  “Let’s Meet and Negotiate.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT 

(ผู้บริหารระดับกลาง) Unit 2 หน้า 2-1 – 2-30.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้าง

มาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 

2551 ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 2551.  

_____________.  “Offers/Requests/Suggestions.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ

บริการการประชุมนานาชาติ Unit 4 หน้า 97-121.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.  

_____________.  “Overseas Travel.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT (ผู้บริหาร

ระดับสูง) Unit 1 หน้า 1-2 – 1-38.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากร

ด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ส านักส่งเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2551.  

_____________.  “Receiving Visitors.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT (ผู้บริหาร

ระดับกลาง) Unit 1 หน้า 1-1 – 1-28.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างมาตรฐาน

บุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ส านัก

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2551.  



_____________.  “Socializing.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ตอน

ที ่1 หน้า 1-48.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  

_____________.  “Socializing.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ICT (ระดับ

ปฏิบัติการ) Unit 1 หน้า 1-1 – 1-32.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากร

ด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ส านักส่งเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2551.  

_____________ เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ และ Gallagher, Patrick D.  “ภาษาอังกฤษในงานบริการส่วนหน้า.” ใน 

เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานโรงแรมและภัตตาคารระดับบริการ พนักงานบริการส่วนหน้า ตอนที่

8 หน้า 235-318.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.  

_____________ และอัจฉริน เสรีกุล.  “การเขียนจดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ และจดหมายร้องเรียน.” ใน 

เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  ตอนที่ 6 หน้า 111-143.  นนทบุรี : สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  

_____________ และ Gallagher, Patrick D.  “A New Secretary.” ใน เอกสารชุดฝึกอบรมหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในส านักงาน (Basic Office English) Unit II หน้า 37-96.  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลป

ศาสตร์ ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.  

ลภา จินตนเสรี, วิภา ฌานวังศะ, จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์, อลิสา วานิชดี และอนัญญา ฟักผลงาม. เอกสารชุดฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ : English for Professional Development  นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.  

อลิสา วานิชดี, โสฬศา สาตพร, จรัสวัฒน ์ไตรรัตน์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยว: จังหวัดนนทบุรี (English for Tourism: Amazing Nonthaburi).  นนทบุรี : โครงการวิจัย

การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. 

8.3 สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ (ซีดี/ดีวีดีออฟไลน์) 

- ชุดการสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์: ไวยากรณ์ หน่วยที่ 5 Tenses (Future/Present 
Perfect/Past Perfect) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ มสธ. 

- ชุดการสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์: ไวยากรณ์ หน่วยที่ 7 Modals สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ มสธ. 



- ชุดการสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์: ไวยากรณ์ หน่วยที่ 11 Relative Clauses สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ มสธ. 

- ชุดการสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์: การฟัง การพูด  เรื่อง Hello and Goodbye 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ มสธ. 

- จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. English Writing Courseware (2548) 
- จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. “Connectors” ใน ซีดีประจ าชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร โมดูลที่ 6 (2554). 
- จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. “Sentence Structure: Compound Sentences” ใน ซีดีประจ าชุดวิชา

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โมดูลที่ 9 (2554). 
- จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์, โสฬศา สาตพร และณัฐชยา เฉลยทรัพย์.  “Sentence Types I” ใน ซีดี

ประจ ารายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 1 โมดูลที่ 3 (2555). 
- จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์, โสฬศา สาตพร และณัฐชยา เฉลยทรัพย์.  “Sentence Types II” ใน ซีดี

ประจ ารายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 2 โมดูลที่ 3 (2555). 
- จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. Getting Started: An Introductory Course in Communicative 

English. (8 Units)  โครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์ แห่งสวทช.  รว่มกับกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม (2548). 
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