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การศึกษา
2557 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสอนและการทำงาน
2562 - ปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตุลาคม 2549 - ปจจุบัน อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2564 - ปจจุบัน กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2562 กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มกราคม 2555 - ธันวาคม 2556 กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กันยายน 2550 - มิถุนายน 2551 อาจารยแลกเปลี่ยนสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน นอรมอล เมือง
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตุลาคม 2549 - กุมภาพันธ 2550 อาจารยพิเศษ วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มิถุนายน - กันยายน 2546 ผูชวยสอน วิชาการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2548 - ตุลาคม 2549 นักวิชาการประจำโครงการปรับปรุงสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
ตำราและเอกสารประกอบการสอน
2560 เอกสารประกอบการสอนวิชา วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
2559 บทที่ 2 การใชภาษาไทยในการสื่อ สาร เอกสารประกอบการสอน รายวิชา GEL1101 การใชภาษา ไทย
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2559 บทที่ 3 การพัฒนาทักษะการฟง เอกสารประกอบการสอน รายวิชา GEL1101 การใชภาษา ไทย สำนัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2557 บทที่ 8 การเขียนรายงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชา การ สำนัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานวิจัย
2561 งานวิจัยเรื่อง “จากมหาชนกชาดกสูงานพุทธศิลปไทย: การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการถายทอดมหาชนก
ชาดกสูภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดราชผาติการามวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ไดรบั
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป 2561 (อยู
ระหวางดำเนินการ)
2560 งานวิจัยเรื่อง “เพลงไทยรวมสมัยทีม่ าจากวรรณคดีไทย: การศึกษาเชิงวาทกรรม” ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป 2560
2559 งานวิจัยเรื่อง สายสัมพันธไทย-ลาวภายใตบริบทประชาคมอาเซียนในภาพยนตรเรื่อง สะบายดี หลวงพระ
บาง, สะบายดี ไมมีคำตอบจากปากเซ และ สะบายดี วันวิวาห” ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป 2559

2558 งานวิจัยเรื่อง “ภาพเสนอกฎหมายในนวนิยายของมณีรัตน อัศวิศราภรณ” ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป 2558
2557 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบโครงงานใน
รายวิชา THH1202 การอาน ภาคเรียนที่ 2/2556” ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป 2557
บทความตีพิมพ
2562 "ทุกขณะกระจางชดัสมัผสัใจ: กวีนิพนธ “จากฉัน...ผูไรดวงตา” วารสารมนุษยศาสตรวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 26:2, หนา 430-443.
2561 “การเดินทางกลับสูรกราก วัฒนธรรมและบานเกิดในกวีนิพนธ เพลงแมน้ำ ของ โขงรัก คำไพโรจน”
วารสารมนุษยศาสตร ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 7: 1 (มกราคม – มิถุนายน
2561), หนา 37 – 52.
2560 “ ‘ความจริง’ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย: มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ
ชอมณี” วารสารนิติสังคมศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 10: 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2560), 23-46.
2560 "อารมณ ตัวตน คนเมืองในยุคทุนนิยม ใน นักแสดงสด ของ สาคร พูลสุข" วารสารภาษาและหนังสือ, 48
(2560), 40-60.
2559 "เมื่อกวีนิพนธเขียนจาก “พรมแดน” : การนำเสนอภาพผูคน สังคมและโลก ใน ไกลกวารั้วบานของเรา ของ
โรสนี นูรฟารีดา" วารสารภาษาและหนังสือ, 47 (2559), 24-53.
2558 “จิตสำนึกของปจเจกกับอุดมการณชาติยุคสงครามและการปฏิวัติใน บันทึกของ ดั่ง ถุย เจิ่ม และ ปวดราว
แหงสงคราม” วารสารวรรณคดีเปรียบเทียบปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
2556 "เรื่องเลากับการสรางสายสัมพันธครอบครัวในบันทึกความทรงจำเรื่อง When the Broken Glass
Floats ของ จันริธี ฮิม" หนังสือรวมบทความ อาเซียนจากมิติวรรณกรรม จัดพิมพโดย ศุูนยวรรณคดี
ศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่พิมพ 2556
2555 "บทบาทของความทรงจำในวรรณกรรมสตรีราชสำนักไทใหญพลัดถิ่น: การศึกษาเรื่อง My Vanished
World ของ Nel Adams ” หนังสือรวมบทความ วรรณสารอาเซียน: สายสัมพันธและสตรีวิถี ปที่พิมพ
2555

2555 "การรื้อถอนภาพแทนคอมมิวนิสตกบั การเรียกรองสิทธิพลเมืองในวรรณกรรมเรื่อง เกียวบาวนาจอก"
วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม
2554 – มกราคม 2555
2009 "Shan Royal Ladies’ Roles in Life Narratives" Journal of Asian Review, Institute of Asian
Studies, Chulalongkorn University, V olume 21, 2009
2550 “ บทบาทสตรีในเรื่องเลาประสบการณชีวิต: ความเชื่อมโยงของพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ" วารสาร
มนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (2550)
การนำเสนอบทความ
2556 “ความทรงจำบาดแผล : เรื่องเลากับสรางสายสัมพันธครอบครัว ในอัตชีวประวัติเรื่อง When the Broken
Glass Floats ของ จันริธี ฮิม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวรรณคดีและ วรรณคดีเปรียบเทียบ
ครั้งที่ 5 ณ หองประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 13 สิงหาคม 2556
2553 “บทบาทของความทรงจำในวรรณกรรมพลัดถิ่น: การศึกษาเรื่อง My Vanished World ของ Nel Adams
” การประชุมวิชาการระดับชาติ วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 ณ หองประชุม 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 18 สิงหาคม 2553
2552 “Shan Royal Ladies’ Roles and Identities in Life Narratives” International Conference on
Shan Studies, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University วันที่ 16 ตุลาคม 2552
2549 “ สตรีราชสำนักไทใหญ : การสอดประสานของพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สวนตัว” การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 15 ตุลาคม 2549
วิทยากรบรรยาย/อบรม
5 เมษายน 2561 การอบรมเรื่อง การวิเคราะหนวนิยายสมัยใหมและการเขียนบทความวิชาการ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เวลา 8.30 -12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
"สตรีไทใหญในบริบทสังคมอาเซียนรวมสมัย" รายวิชา 2210426 วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระดับปริญญา
ตรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

"วรรณกรรมไทใหญ" รายวิชา 2210426 วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2561 การเสวนาเรื่อง วรรณกรรมขามพรมแดน จัดโดย สำนักพิมพผจญภัย ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
2556 การเสวนาเรื่อง “โหมโรงซีไรตป ๒๕๕๖” งานมหกรรมกรุงเทพเมืองหนังสือโลก ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤษภาคม 2556
2552 การ อบรมเรื่อง “ การใชภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับ ครูอาสาสมัครชาวจีน ” จัดโดย คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเฟรส กรุงเทพฯ วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552
ผลงานอืน่ ๆ
กรรมการ
2564 กรรมการพิจารณารางวัลซีไรตรอบคัดเลือก ประจำป 2564
2563 กรรมการตัดสินรางวัลบทกวีดีเดน ประจำป 2562 จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ
2561-2562 กรรมการรางวัลพานแวนฟา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
2560 กรรมการตัดสินการแขงขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
2559 กรรมการพิจารณารางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) รอบคัดเลือก ประจำป 2559
2556 กรรมการการประกวดกลาวสุนทรพจนนักเรียนโรงเรียนเอกชน หัวขอ "พลังเด็กไทยกาวไกลสูอ าเซียน" จัด
โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนแมพระฟาติมา วันที่ 13-14
กรกฎาคม 2556
2554 กรรมการตัดสินรางวัลบทกวีดีเดน ประจำป 2554 จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ
2553-2555 กรรมการคัดเลือกวรรณกรรมรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ( Young Thai Artist Award) สาขา
วรรณกรรม ประจำป 2555 จัดโดย มูลนิธิซิเมนตไทย (SCG Foundation)
2552 กรรมการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นดีเดน ประจำป 2552 จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ

กรรมการผูท รงคุณวุฒิตรวจพิจารณางานวิจัย บทความตีพิมพ บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการตาง ๆ
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหนวยงานตาง ๆ

