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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)  : นางสุธามาศ  คชรัตน์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   : Ms Sutamat Kotcharat 

2. เลขบัตรประชาชน 3-3104-00956-93-6 
3. ต าแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สถานที่ท างาน: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถนนจิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   
โทรศัพท์ : 0  4461  1221 ต่อ 116โทรสาร : 0  4461  2858 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  : 08 9 627 1885  
E-mail address: sutamat1957@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
5.1 ปีการศึกษา 2521: การศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5.2 ปีการศึกษา 2535: Certificate in Development in Listening and Speaking Skills  
โดยทุนซีมีโอ (SEMEO) ณ RELC 
5.3 ปีการศึกษา 2538: Graduate Diploma in Teaching English as a Foreign Language 
โดยทุน AusAids ณ The University of Sydney  ประเทศ  Australia 
5.4 ปีการศึกษา 2539: Master of Education in Teaching English as a Foreign 
Language The University of Sydney  ประเทศ  Australia 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
6.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 
6.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม (English for Hotel) 
6.3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางธุรกิจ (Business Correspondence)  
6.4 ภาษาศาสตร์ Linguistics and Semantics 
 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 
7.1 งานวิจัยเดี่ยว 

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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7.2  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย 
7.2.1  การบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา บ้านสินพัฒนา ต าบลหูท านบ 

อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ ของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 7.2.1  การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7.3   งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 
7.3.1  วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะสัทอักษร 

ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่
หลากหลาย (หัวหน้าโครงการ) 

7.3.2  การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
(หัวหน้าโครงการ) 

7.3.3  การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ(ผู้วิจัย
ร่วม) 
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ประวัติผู้วิจัยร่วม 
 

ชื่อผู้วิจัยร่วม  นางพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร ต าแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์  089-7119578 
อีเมล   khruuthai@yahoo.com, khruuthai@gmail.com 

 
การศึกษา 
  

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2541 

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2547 
College Writing 2.1X: Principles of 
Written English (online course 
certificate through EdX)     

UC Berkeley, USA   2556 

English for Specific Purposes, Best 
Practices for Courses and Materials 
Language Learning and Teaching 
Curriculum (online teacher training 
course certificate funded by US 
Embassy)   

University of Oregon, USA  2557 

Shaping the Way We Teach English 1: 
The Landscape of English Language 
Teaching  (online teacher training 
course certificate through Coursera)   

University of Oregon, USA  2558 

Shaping the Way We Teach English 2: 
Paths to Success in ELT (online 
teacher training course certificate 
through Coursera)    

University of Oregon, USA 2558 

 
 

mailto:khruuthai@yahoo.com,%20khruuthai@gmail.com
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สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
การแปล, การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, ละครตะวันตก, วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย, การสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
ผู้วิจัยโครงการวิจัย :  

1) ศึกษาและพัฒนาป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวที่ปราสาท
พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ า ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติและอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขที่สัญญา 64/3/2556 

2)            การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    เลขที่สัญญา 90/2559 

ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัย :  
3) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์   
แหล่งทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขที่สัญญา 64/2556 

4) การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลาย  
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขที่สัญญา 49/2557     

5) การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    เลขที่สัญญา 49-1/2557  

6)             การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            เลขที่สัญญา สกอ. ฐ 2-1/2557 

 


