
1. ช่ือ – สกุล        นางสาวนรินทร์ทิพย์  ทองศรี 

2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

3. ต ำแหน่งทำงบริหำร/ต ำแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

4. สถำนที่ติดต่อ   ที่ท ำงำน :  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    โทรศัพท์ :  02-504-8629 

    Email :   narinthip.tho@stou.ac.th 

5. คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก สถำบัน ปีท่ีส ำเร็จ 

ปริญญำตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 

ปริญญำโท ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2540 

ปริญญำเอก Ph.D. Education University of Exeter, UK 2547 

อ่ืน ๆ Certificate Specialist Certificate Course 

in information Technology in 

Language Education 

Regional Language Centre, 

Singapore 

2550 

 

6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาภาษา ทฤษฎีการสอนภาษา การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  เกี่ยวกับการสอน 

- ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Language Learning) 

-  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษการผลิตสื่อ ต าราการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

 7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 

- Presenter of the research paper titled “Investigating teachers ‘use of computers  
  in teaching English: A case study of Bangkok metropolitan administration school  
  teachers in Thailand” at 9 th Annual SEAAIR conference 2009 Penang, Malaysia. 
- Presenter of the research paper titled “The development of writing ability  
  through the use of web blog among learners in the certificate program in  
  English for specific careers, Sukhothai Thammathirat Open University” at 8th  
  Asia CALL conference 2009 Yogyakarta, Indonesia. 



- Presenter of the research paper titled “The study of online learning 

environment in the Bachelor of Arts (English) program based on the concept 

of social constructivism theory” at The Asian Conference on Society, 

Education and Technology (ACSET2016) Kobe, Japan.  

  -  หัวหน้าโครงการฝึกอบรมและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน 
     ชวีิตประจ าวันส าหรับผู้พิการทางสายตา งบประมาณเงินอุดหนุน เงินแผ่นดินในการ 
     ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554    
   

8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน  

นรินทร์ทิพย์  ทองศรี. (2554). ซีดีประกอบการฝึกอบรมและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ พิการทางสายตา โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดินปี  

______________ .  (2555). Current Issues. ใน คู่มือการศึกษาชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 โมดูลที่  
13 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

นรินทร์ทิพย์  ทองศรี และ โสฬสา สาตพร (2555). Current Issues: Online Interaction and Discussion.  
ใน คู่มือ วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 โมดูลที่ 15 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช.  

นรินทร์ทิพย์ ทองศรี. (2555). Scanning. ใน คู่มือการศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 โมดูลที่ 4  
นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________ . (2555). การแปลภาษาด้วยเครื่อง.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะการแปลภาษา 
อังกฤษ หน่วยที่ 3. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________ . (2555). สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. ใน ประมวลสาระชุดวิชา 
สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 11. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

 ______________ . (2555). นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะ 
และวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 12 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. 

______________ . (2555). โมดูลที่ 4 ซีดีมัลติมีเดียรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา1 และ 2.  
______________ . (2556). Let’s speak. ใน คู่มือการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  

โมดูลที่ 4 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
______________ . (2556). โมดูลที่ 4-5 ซีดีประจ าชุดวิชาการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี 

ประสิทธิผล. 
 



______________ . (2557). โมดูลที่ 11 ซีดีประจ าชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคม 
อาเซียน . 

_____________ . (2559). การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. ใน เอกสารการสอนวิชา  
ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา (ฉบับปรับปรุง) หน่วยที่ 15. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 

9. งำนวิจัย 

โสฬศา สาตพร และนรินทร์ทิพย์ ทองศรี. (2555). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 
 บัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อการท าแบบฝึกปฏิบัติออนไลน์. 
นรินทร์ทิพย์ ทองศรี โสฬศา สาตพร และจรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ (2556). การศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตร  
 ศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษและกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 แหล่งทุนอุดหนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


