
ประวติัและผลงาน 
ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร. ปราณี กลุละวณิชย ์

  
วนั เดือน ปี เกิด   27 มกราคม พ.ศ. 2485 
ที อยู่ปัจจบุนั    บา้นเลขที� 128 ซ.นราธวิาสราชนครนิทร ์4 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 
ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส ์(E-mail) praneecu@gmail.com 
อาชีพปัจจบุนั    ขา้ราชการเกษยีณอาย ุ
 
1. การศึกษา    
       ระดบัอดุมศึกษา 
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 ระดบัเตรียมอดุมศึกษา 

 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา   2501–2503 
 ระดบัมธัยมศึกษา 

 โรงเรยีนสตรมีหาพฤฒาราม   2499–2501 
 ระดบัประถมศึกษา 
 โรงเรยีนสมบรูณ์ปญัญา   2494–2499  
 
 2.  ตาํแหน่งทางวิชาการ 

 ตาํแหน่งทางวิชาการ                                                     ปีที ได้รบัแต่งตั 5ง (พ.ศ.) 

   ศาสตราจารย ์     4  เมษายน 2545 

   รองศาสตราจารย ์   15 ตุลาคม 2527 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์   18 มนีาคม 2520 

   อาจารยต์ร ี   24 ตุลาคม 2506 



3. แขนงวิชาที เชี ยวชาญและที สนใจ 

  3.1 แขนงวิชาที เชี ยวชาญ 

   ภาษาศาสตรเ์ปรยีบเทยีบเชงิประวตั ิโดยเฉพาะภาษาตระกูลไท ระบบการเขยีน วากยสมัพนัธ ์และ
อรรถศาสตร ์

 3.2 แขนงวิชาที สนใจ 

   การทดสอบทางภาษาทั eงภาษาที�หนึ�งและภาษาที�สอง การสอนภาษาที�หนึ�งในแบบการสอนทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(E- learning) 

 
4. ประวติัการทาํงาน 
 4.1 งานด้านบริหาร 

 4.1.1 ปัจจบุนั 

 - ที�ปรกึษาศูนยภ์าษาไทยสรินิธร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2553-ปัจจบุนั 

  - กรรมการผู้ อํานวยการศูนยภ์าษาไทยสรินิธร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2545-2553 

  - ประธานคณะกรรมการประเมนิผลงานวชิาการ (คณะวุฒยาจารย)์   
    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั       2549-ปจัจุบนั 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒสิภามหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2546-ปจัจุบนั 
 - กรรมการในคณะกรรมการสาขาปรชัญา สภาวจิยัแห่งชาต ิ   2543-ปจัจุบนั 
 - กรรมการในคณะกรรมการนโยบายโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก    
   (คปก.) ของสกว.       2544-ปจัจุบนั 
 - กรรมการในคณะอนุกรรมการเกี�ยวกบัตําแหน่งทางวชิาการ   
   ของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาของ สกอ.    2548-ปจัจุบนั 

- กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของ   
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   2549-ปจัจุบนั 

- กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของ   
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย       2547-ปจัจุบนั 

- กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ    
 สถาบนัเทคโนโลยปีญัญาภวิฒัน์       2552-ปจัจุบนั 

- กรรมการในคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสตูร   
 และการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์    2550-ปจัจุบนั 
 - ผูป้ระสานงานโครงการทุนวจิยัมหาบณัฑติ สกว.      
 ดา้นมนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์       2546-2554 



- อาจารยพ์เิศษของภาควชิาภาษาศาสตรแ์ละภาษาไทย     
 คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     2545-ปจัจุบนั 

- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายวชิาการของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544-ปจัจุบนั 
- กรรมการในคณะกรรมการกํากบัทศิทางทุนศาสตราจารยว์จิยัดเีด่นของ สกว. 2551-ปจัจุบนั  

 
     4.1.2 อดีต 
 - รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    2534-2542 

 - คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    2531-2534 
 - รองคณบดฝีา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2528-2531 
 - หวัหน้าภาควชิาภาษาศาสตร ์ คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2524-2528 
 - กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของ   2549-2553 
   มหาวทิยาลยัศลิปากร        
 - กรรมการในคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร ์   2549-2552 
   และสงัคมศาสตรข์อง สกอ.  
 - บรรณาธกิารหลกัวารสารวชิาการภาษาองักฤษ    2540-2550 
 Manusya: Journal of Humanities           
 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพจิารณาการจดัตั eงหน่วยงานราชการใหม ่ 2539-2541 
 ในสถาบนัอุดมศกึษาของทบวงมหาวทิยาลยั      
   
 4.2 งานวิจยั 

 หวัหน้าโครงการแบบทดสอบมาตรฐานวดัความสามารถการใชภ้าษาไทย  2550-ปจัจุบนั  
 ผูป้ระสานงานโครงการวจิยั “นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศไทย”  
 ของสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั(สกว.)      2545-2548 
 หวัหน้าศูนยก์ารศกึษากลุ่มชาตพินัธุ ์ไท-กะได      2543-2548 
 หวัหน้าโครงการวจิยัและนกัวจิยัในโครงการ      2535-2541 
 Tai-Kadai: Language and Ladies’ Costumes 
 หวัหน้าโครงการวจิยัและนกัวจิยัในโครงการ       2530-2535 
 A Study of  the Relationship between the Zhuang and the Thai    
  
  
  
 
 
  



5. ประวติัการได้รบัทุนวิจยั 
 1. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “โครงการเพื�อครภูาษาไทยในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม”      

   (2553-2555) ไดร้บัทุนจากธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)  
2. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ”  
    (2551-2555) ไดร้บัทุนโครงการในแผนพฒันาวชิาการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (จฬุาฯ 100 ปี) 
3. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “โครงการการพฒันาการอ่านเป็น : กล่องเรื�องน่าอ่าน” (2551-2553) ไดร้บั 
   ทุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

4. นกัวจิยัในโครงการวจิยั “การเปลี�ยนแปลงของอตัลกัษณ์ไทยที�สะทอ้นจากคาํในภาษา” ไดร้บัทุนจากสภา    
    วจิยัแห่งชาต ิ(2548) (ศ.ดร.อมรา ประสทิธิ �รฐัสนิธุ ์หวัหน้าโครงการ) 
5. ผูป้ระสานงานชุดโครงการและนกัวจิยั “ขอ้มลูพืeนฐานการเรยีนการสอนและความตอ้งการ  
  ภาษาต่างประเทศในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตข้องไทย” 2545-2548   
  ไดร้บัทุนจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 

6. นกัวจิยัในโครงการวจิยั “หน่วยสรา้งที�มขีอ้ขดัแยง้ในไวยากรณ์ไทย” ไดร้บัทุนจากสภาวจิยัแห่งชาต ิ 
  (2545) (ศ.ดร.อมรา ประสทิธิ �รฐัสนิธุ ์หวัหน้าโครงการ และ รศ.ดร.กิ�งกาญจน์ เทพกาญจนา ผูร้ว่ม 
  โครงการ) 

7. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “Devices for forming Entity – Devoting Sings in Thai Sign Language.”    
    (1998 ) (ผศ.ดร.กิ�งกาญจน์ เทพกาญจนา ผูร้ว่มโครงการ) 
8. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “ภาษาและเครื�องแต่งกายสตรชีนเผ่าไท-กะได” (1991-1994) ไดร้บัทุนจาก 
    บรษิทัไทยออยล-์ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั – มลูนิธอิายโินะโมะโต๊ะ-กองทุน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ     
   สยามบรมราชกุมาร ี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (1983) 
9. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยัผูร้ว่มโครงการในโครงการวจิยั “The Relationship between the Zhuang      
    and the Thai” ไดร้บัทุนจาก Toyota Foundation (1988-1990) (ผศ.ดร.อมรา ประสทิธิ �รฐัสนิธุ,์ ผศ.ดุษฏพีร    
    ชาํนิโรคศานต,์ ผศ.สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์ผูร้ว่มโครงการ) 

10. หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “ศพัทไ์ท 6 ภาษา” ไดร้บัทุนจากคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
      (1984) (ผศ.ดร.มรว.กลัยา ตงิศภทัยิ ์ อาจารยว์ทิยา จโิรจน์กุล ผูร้ว่มโครงการ) 
11. นกัวจิยั “ววิฒันาการเลขไทย” ไดร้บัทุนจากฝา่ยวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (1984) 

     12.   หวัหน้าโครงการและนกัวจิยั “คาํขวญัในภาษาไทย” ไดร้บัทุนจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (1983) 
    (ผศ.ดร.นววรรณ พนัธุเมธา และ ผศ.ดร.เพยีรศริ ิวงศว์ภิานนท ์ผูร้ว่มโครงการ) 
  

 
 
 
 
 



6. ผลงานทางวิชาการที เป็นรปูเล่มและเผยแพร่แล้ว 
 6.1 หนังสือ/ตาํรา/รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
  1. โครงการการพฒันาการอ่านเป็น : กล่องเรื�องน่าอ่าน” (2551-2553) รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

 2. ขอ้มลูพืeนฐานการจดัการเรยีนการสอนและความตอ้งการภาษาต่างประเทศในประเทศไทย (ปราณ ี 
       กุลละวณชิย ์และคณะ). กรงุเทพ : ศูนยภ์าษาไทยสรินิธร. 193 หน้า. 2550 

   3. แบบลกัษณ์ภาษา. พมิพค์รั eงที� 2. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 138 หน้า. 2545. 
   4. ภาษาทศันา. พมิพค์รั eงที� 5. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 128 หน้า. 2544. (ร่วมเขยีน 
     กบัคณาจารยภ์าควชิาภาษาศาสตร ์จฬุาฯ) 
  5. ภาษาไทเหนือ. กรุงเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 171 หน้า. 2544. 
           6. ชื�อหมูบ่า้นในมณฑลกวางสแีละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณ์   
         มหาวทิยาลยั. 74 หน้า. 2535. 
  7. “ไวยากรณ์แนวต่าง ๆ” หน่วยที� 7.1 และ 7.5. ในชุดวิชาภาษาไทย 3 เล่ม 2. กรงุเทพฯ:  
      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. หน้า 1–60. 2535. (รว่มเขยีนกบั รศ.ดร.นววรรณ พนัธุเมธา) 
  8. “การเปลี�ยนแปลงในภาษา” หน่วยที� 14. ในชุดวิชาภาษาไทย 3 เล่ม 2.  กรงุเทพฯ:  
      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. หน้า 369–438. 2535. 

  9. พจนานุกรมจ้วงใต้-ไทย. (เรยีบเรยีงและตรวจสอบคาํ). กรงุเทพฯ: ศูนยภ์าษาและวรรณคดไีทย  
         คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 404 หน้า. 2535. 

 10. พจนานุกรมไทย-จ้วง. (เรยีบเรยีงและตรวจสอบคํา). กรงุเทพฯ: ศูนยภ์าษาและวรรณคดไีทย  
     คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 236 หน้า. 2532. 

 11. ศพัทไ์ท 6 ภาษา. (ผูเ้รยีบเรยีงหลกั). กรงุเทพฯ: ศูนยภ์าษาและวรรณคดไีทย คณะอกัษรศาสตร ์ 
        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 69 หน้า. 2527. 
 12. วิวฒันาการเลขไทย. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร.์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 59 หน้า. 2527.      
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Arthur S. Abramson, eds. Essays in Tai Linguistics. pp. 229-258. Bangkok: Chulalongkorn 
University Press. 2001. 

 -“Power and Intimacy: A Contradiction in a Thai Personal Pronoun” in De Guzman, Videa P. and 
Byron Bender, eds. Grammatical Analysis: Morphology, Syntax and Semantics. pp. 80-88. 
Hawaii: University of Hawaii Press. 2000. 

 -“Linguistic Criteria for Determining Tai Ethnic Groups: Case Studies in Central and Southwestern 
Tais” in Somsongse Burusphat et al., eds. Proceedingsof the International Conference on Tai 
Studies. pp. 273-298. Bangkok: Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol 
University. 2000. (รว่มเขยีนกบั รศ.ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองคาํ) 

 -“Devices of Forming Entity-Denoting Signs in Thai Sign Language” in M.R. Kalaya Tingsabadh and 

         Arthur S.Abramson, eds. Essays in Tai Linguistics. Pp.91-116. Bangkok  Chulalongkorn University 
Press. 1976. 

 -“Verb Intensifying Devices in Bangkok Thai” in Southeast Asian Linguistic Studies in Honor of 
Vichn Panupong. Pp 147-152. . Bangkok  Chulalongkorn University Press. 1977. 

 -“A study of ?j, j, hn” in Tai Linguistics in Honor of F.K.Li.pp.214-224. Bangkok  Chulalongkorn 
University Press. 1976. 

 6.2.2 ภาษาไทย 

 -“อนุประโยคขยายนาม: คุณานุประโยคและอนุประโยคเตมิเตม็นาม” ใน หน่วยสร้างที มีข้อขดัแย้งใน
ไวยากรณ์ไทย: หน่วยสร้างคณุานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเตม็ หน่วยสร้างกริยาเรียง และ
หน่วยสร้างกรรมวาจก, โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 

 -“กระจกรายวนักบัขา่วการเมอืง” ใน รู้ทนัภาษารู้ทนัการเมือง. หน้า 109-148. 2547. 
 



 -“ขอ้สงัเกตเรื�องคาํนําหน้านาม” /mi:31/ ในภาษาโทท้ี�เหยยีนหยาง” ภาษาและวรรณคดีไทย 12: 2 (2538) 
หน้า 98–102. 

 -“ว่าดว้ยคาํตาย” ศาสตรแ์ห่งภาษา เล่ม 4 เอกสารวชิาการ ภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (กนัยายน 2527) หน้า 36–41.  

 - “ผูพ้ดูกบัประโยคคาํถามแบบตอบรบัปฏเิสธ” วารสารอกัษรศาสตร ์12, 1 (2523) หน้า 46–53. 

 -“พลงัภาษาแหวกแนว” ภาษาพินิจ หนงัสอืที�ระลกึเนื�องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย ์ดร.
บรรจบ พนัธุเมธา (2523) หน้า 44–52.  

     

6.3 วิทยานิพนธ ์

    Transitive Verbs in Thai. Ph. D. Dissertation. University of Hawaii. 1974. 

        A Study of Preverbs in Thai. M. A.. Thesis. University of Hawaii. 1968. 

        A Systematic Study of Common Mistakes in English Made by Chulalongkorn University 
Students  with Special Reference to Grammatical Structure. M. A.. Thesis. Chulalongkorn 
University. 1966. 

 

6.4 วิจารณ์หนังสือ 

        - Review of “The Tai-Kadai Languages” in Journal of Language and Culture, Vol. 29 No.1, pp. 119- 

       124. 2010.  

       - Review of “Papers on Thai Language, Linguistics and Literature” in Journal of South East Asia  
        Studies. 272: 445-447. 1996. 
      - A Review of an “Overview of Language Issues in SE. Asia” in Language Science, Vol. 10 No. 2 pp.  

   109-112. 1989. 
 

7. การฝึกอบรม/ทุนระยะสั 5น/การเข้ารว่มประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  
 1. ไดร้บัเชญิใหเ้ป็น speaker ในการประชุม SEAL ครั eงที� 14 เมื�อ พ.ศ.2547 
 2. ไดร้บัเชญิใหเ้ป็น speaker ในการประชุม SEAL ครั eงที� 13 และเสนอในลกัษณะ Video Tape  
          เมื�อ พ.ศ.2546 

 3. ไดร้บัเชญิใหเ้ป็น speaker ในการประชุม SEAL ครั eงที� 21 หวัขอ้ “Linguistics and Genetics :      

         Complementary Approaches to the Study of Human Diversity” 



 
8. ผลงานริเริ มและมีความต่อเนื อง 

1. การศกึษาวจิยัภาษาจว้งในสมยัแรกๆของคนไทย (2537) มงีานอาท ิการเรยีบเรยีงพจนานุกรมภาษา
จว้งเหนือ  ไทยและจว้งใต ้ 

2. การผลกัดนั รเิริ�มใหม้ศีูนยก์ารแปลของคณะอกัษรศาสตร ์(2530)  ทาํใหเ้กดิงานแปล อาท ิLooking  
Back (ฟืeนความหลงัของพระยาอนุมานราชธน ฯ)  เมอืงหลวง ของ วาณชิ จรงุกจิอนนัต ์เป็น
ภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา 

3. การผลกัดนัรเิริ�มและเป็นผูอ้ํานวยการคนแรก (2538) ของศูนยท์ดสอบทางวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

4. การผลกัดนัรเิริ�มวารสารมนุษยศาสตรเ์ป็นภาษาองักฤษเป็นบรรณาธกิารคนแรก (2541) ของวารสาร
ภาษาองักฤษ Manusya ซึ�งเป็นวารสารที�เผยแพรง่านของคนไทยใหช้าวต่างชาตไิดร้บัทราบและศกึษา 
(ไดห้าวธิทีี�จะทาํใหว้าสารภาษาองักฤษออกได ้4 ฉบบัในรอบหนึ�งปี และทําใหว้ารสารสามารถมฉีบบัที�
เป็นเรื�องเฉพาะ (Theme) และวารสารฉบบัที�ลงเรื�องต่างๆทางมนุษยศาสตร)์ 

5. การผลกัดนัรเิริ�มใหเ้กดิการสรา้งแบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสําหรบัผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
และ ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (2551) และผลกัดนัใหแ้บบทดสอบภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศไดร้บัการยอมรบัในต่างประเทศ โดยเริ�มก่อนในประเทศจนีและประเทศญี�ปุน่ที�มี
ผูส้นใจเรยีนภาษาไทยเป็นจาํนวนมาก 
 

9. รางวลัและเกียรติคณุที ได้รบั 
 1. รางวลัปชูนียบุคคลดา้นภาษาไทยของกระทรวงวฒันธรรม ประจาํปี 2553 
 2. โล่ที�ระลกึ “ผูท้าํคุณประโยชน์แก่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” ประจาํปี 2551 
 3. ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � สาขาภาษาศาสตรก์ารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีพ.ศ. 2549 
 4. ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปี พ.ศ .2547 
 5. ศาสตราจารยก์ติตคิุณของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีพ.ศ. 2546 
 6. รางวลันกัอกัษรศาสตรด์เีด่นประจาํปี พ.ศ. 2544 
 7. รางวลัอาจารยด์เีด่นของคณะอกัษรศาสตร ์และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจาํปี พ.ศ. 2543 
 8. รางวลัพระเกีeยวทองคาํของคณะกรรมการรณรงคเ์พื�อภาษาไทยประจาํปีพ.ศ. 2540-2541 
  
 
 
 
 
 
 



10. งานบริการวิชาการสู่สงัคม 

 1. ช่วยสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ในการอบรมนกัวจิยัรุ่นใหมใ่นโครงการ “เจยีระไนเพชร”  

 2. เป็นกรรมการในการตรวจประเมนิคุณภาพของสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  
(สมศ.) รวม 8 มหาวทิยาลยัในรุน่แรก ดงันีe มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ, มหาวทิยาลยัศรปีทุม, 
มหาวทิยาลยันเรศวร, มหาวทิยาลยักรงุเทพ, มหาวทิยาลยัศลิปากร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์  

 3. ช่วยสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ในการ 
พจิารณาตดัสนิโครงการอาจารยใ์หมต่ั eงแต่ปี 2546 

 4. ผูพ้ดูในรายการวทิย ุ“ภาษาพาคดิ” ออกอากาศทางสถานีวทิยุจฬุาฯ ทุกวนัเสาร ์เวลา 8.30-9.00 น. (2548) 
       ต่างๆ  
 5. บรรณาธกิารหลกัของวารสารภาษาองักฤษสาขามนุษยศาสตร ์ชื�อ วารสาร MANUSYA (2541-2550) 

 6. คุมวทิยานิพนธแ์ละสอบวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอกของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัศลิปากร 

 7. เป็นผูอ่้านโครงการวจิยัที�ขอรบัทุนของสกว. และสภาวจิยัแห่งชาต ิ

 8. เป็นผูอ่้านวจิารณ์หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ฯลฯ 

 9. เป็นผูอ้บรมประจาํในเรื�องการจบัประเดน็ และการขยายประเดน็ เพื�อการเขยีนรายงานการประชุม และ     

       การเขยีนบนัทกึทางการ ในการใหบ้รกิารอบรมทางวชิาการของศูนยภ์าษไทยสรินิธร, จฬุาลงกรณ์  

       มหาวทิยาลยั 


