รศ.ดร.กันยารัตน์ เกตุขา
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
_________________________________________________________________________
การศึกษา
o การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
o Master of Education (Reading), University of North Texas, USA
o Ph.D. (Reading), Texas Woman's University, USA
ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ หรือความสนใจ
o Reading
o Corpus linguistics
o Computer-assisted Language Learning
ผลงานวิจัย
o 2551 คลังภาษาของบทความวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์: การวิเคราะห์แบบพหุมิติ , A Corpusbased Study of Research Articles in Applied Linguistics: A Multidimensional Analysis ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
o 2553 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ: การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างเอกสารประกอบการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ELT Innovation: Students' Participation in Generating
Academic Reading Materials , คณะกรรมกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สพบ.
o 2553 กลยุทธ์ในการใช้ภาษาอย่างระมัดระวังในบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์ , Hedging Strategies
in Applied Linguistics Research Articles , คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
o 2554 กลยุทธ์การแสดงความสุภาพในบทความวิจัยสาขาต่างกัน (ทุนรางวัลฯ สมบูรณ์แบบ), กลยุทธ์
การแสดงความสุภาพในบทความวิจัยสาขาต่างกัน , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
o 2556 กลยุทธ์การแสดงความสุภาพในบทอภิปรายผลจากสารนิพนธ์ของนักศึกษาไทย, Positive
Strategies in the Discussion Sections of Thai Students Research Papers , คณะภาษาและ
การสื่อสาร
o 2556 จุดยืนเชิงประเมินในส่วนบทนาและบทอภิปรายผลในดุษฎนิพนธ์ของนักศึกษาไทย (ทุนรางวัล
วิจัยสมบูรณ์), Evaluative Stances in introduction and discussion Sections of Thai
Students Doctoral Dissertations , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

o 2558 , ผลกระทบของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเสียงภาษาอังกฤษต่อความสามารถ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตไทยในมหาวิทยาลัย , The
Impact of Computer Assisted Pronunciation Learning Program on Thai University
Students' Pronunciation Performance and Autonomous Learning Skill , วารสาร
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ที่ปรึกษา
o 28 2551 - 27 สิงหาคม 2554, กรรมการบริการวิชาการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เป็น
กรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ)
o 22 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2552, ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการ เรื่อง Possible Causes of
Low Achievement of English Instruction เพื่อลงใน Suranaree Journal of Science and
Technology, (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ)
o 22 พฤษภาคม 2552, กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก , มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไทพลาซ่า (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ)
o 22 พฤษภาคม 2552, กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก, ห้องประชุมส่วนหน้า
หน่วยประสานงาน มทส อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 22 (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอก)
o 24 พฤศจิกายน 2553, กรรมการสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์, (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ)
อบรม/เป็นวิทยากร
o 01 เมษายน 2553, ประชุมวิ ช าการเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 44 แห่ งการสถาปนาสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 8 ภาษาและการสื่อสาร เรื่อง “ภาษาก้าวหน้า สื่อสารก้าวไกล
สู่สังคมโลกและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”, อาคารสยามบรมราชกุมารี ห้อง 602 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย)
o 05 - 06 สิงหาคม 2553, ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2553 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ประจาปี 2553 หัวข้อ "พลวัตของภาษาและการสื่อสารในสังคม" , ห้องประชุมจีระบุญมาก อาคาร
สยามบรมราชกุมารี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย)
อื่นๆ
o 13 - 29 ธัน วาคม 2554, ผู้ ทรงคุณวุฒิ ตรวจคุณภาพด้านเนื้อหาของบทความวิจัยในวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน)
o 25 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2556, คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบัน ตาแหน่ง
วิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน)

o 09 มิถุนายน 2557, กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2556, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน)
o 08 กรกฏาคม 2557, ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต ปีการศึกษา 2556, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน)

