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ผลงานทางวิชาการ  

 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 

Lerlertyuttitham, Pananda.  2015. Advertising Language and  Persuasion. MANUSYA: Journal of 

Humanities, Special Issue  21: 50-59. 

 

ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม. 2557. อปุลักษณใ์นทาํเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษา การเมือง และ

ภาษาสื่อของไทย. ใน กติตพิล ฐิโนทยั (บรรณาธกิาร), มนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์ ปีที่ 36 ฉบบัที่ 2. 

พาขวัญ ล่ันนาวา และ ปนันดา เลอเลิศยุตธิรรม. 2560. กลวิธกีารปกปิดความผดิต่อบุคคลอื่น. วารสาร

ศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา นครินทร.์ ปีที่ 9 ที่ 2 

นริศรา วัฒนชัยศรีสกุล  และ ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม. 2560. ภาพแทน  

“การยอมรับการรักเพศเดียวกนั” ของวัยรุ่นจากรายการคลับฟรายเดย์.  

ใน ธรีโชติ เกดิแก้ว, วารสารศิลปศาสตรป์ริทศัน.์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 23. 

กติติกร เนตรสวุรรณ และ ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม. 2557. กลวิธคีวามสภุาพในการตอบข้อร้องเรียนของ

พนักงานโรงแรม. ใน สรบุศย์ รุ่งโรจน์สวุรรณ, วารสารวจนะ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. 

ศิรวัฒน์ ไทยแท้. 2554. กลวิธคีวามสภุาพในการปฏเิสธการขอร้องของผู้โดยสารจากมุมมองของวัจนปฏบิตัิ

ศาสตร์, วารสารมนุษยศาสตร.์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. 

 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

Lerlertyuttitham, Pananda.  2001. Chinese proverbs in Tae Tsiw society in Thailand.   Papers from 

The Eleventh Annual Meeting of Southeast Asian Linguistics Society 2001, edited by 

Somsonge Burusphat. Tempe, Arizona: Arizona State University, Program for Southeast 

Asian Studies, Monograph Series Press. 

Lerlertyuttitham, Pananda. 2007. Politeness in request in Thai business correspondence. Papers 

from Written Communication: Intercultural Aspect, Kursk, Russia, September, 21-22, 

2007. 



ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม. 2556. การปิดบังอาํพรางเพ่ือสร้างอาํนาจในภาษา สื่อไทย.ภาษากบั

อํานาจ: บทความจากการประชมุวิชาการ.ใน  อมรา ประสทิธิ์รัฐสนิธุ ์(บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: โรง

พิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

 

ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม. 2554. ภาษาโฆษณากบัการจูงใจ.  บทความ นาํเสนอในการ

ประชมุวิชาการเรือ่ง ภาษาไทยกบัการใชต้าม สถานการณ ์  26 กรกฎาคม 2554. กรงุเทพฯ. 

 

ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม.  2552.  คาํอ้างถงึบุคคลที่สามของผู้พูดต่างระดับ ช่วงช้ันอาชีพ. ใน  

อมรา ประสทิธิ์รัฐสนิธุ ์สรบุศย์ รุ่งโรจน์สวุรรณ และ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ (บรรณาธกิาร). รวม

บทความเสนอในการ ประชมุวิชาการโครงการไวยากรณไ์ทยฉบบัครอบคลมุภาษาย่อย 

 เรือ่งความหลากหลายของภาษาใน สงัคมไทย ภาษาไทย มาตรฐานภาษาไทยถิน่ และภาษา

ย่อยของสงัคมไทย: ประเด็น ปัญหาและขอ้คน้พบใหม่. เชียงราย: ชอบพิมพ์.   

 

 

ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม. 2551. ระดับช่วงช้ันอาชีพกบัการใช้คาํแทนตัวผู้พูด. บทความนาํเสนอใน

การประชมุวิชาการระดบัชาติเรือ่ง  

 ความหลากหลายของภาษาในสงัมไทย.26 กรกฎาคม 2551.  มหาสารคาม 

 

ปนันดา  เลอเลิศยุตธิรรม.  2549.  ความสภุาพในวัจนกรรมการขอร้องในภาษาไทย.  ในกฤษดาวรรณ หงศ์

ลดารมภแ์ละ จันทมิา เอยีมานนท ์(บรรณาธกิาร), พลวตัของภาษาไทยปัจจุบนั.

 กรงุเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

Sirawat Thaithae  and Pananda Lerlertyuttitham. 2002. The  pragmatics politeness strategies of 

refusal towards airline   passengers’ requests. LIROD. 3 May 2012.  
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2. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

01372534 Critical Discourse Analysis 

01372561 Linguistic Theories & Applications 

01372562 Psycholinguistics 

01372596 Selected Topics in Applied Linguistics 

01372212 Introduction to Linguistics 

01372203 Language in Media 

01372411 Language in Socio-Cultural Context 



3.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย สาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2554 ผู้ร่วมโครงการ 

ภาษาแห่งอาํนาจ: การวิเคราะห์ 

วัจนลีลาของภาษากฎหมาย 

ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ 

และภาษาวิชาการของสงัคมไทย 

สาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


