
ประวติัและผลงาน 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายธเนศ  เวศร์ภาดา 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Dhanate Vespada 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ท่ีท างาน    ภาควิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

Email    vdhanate@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ.   ภาษาไทย   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2526  

อ.ม.  ภาษาไทย  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2532 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2542 

 

ความเช่ียวชาญ  

 วรรณคดไีทย  วัจนลีลาศาสตร์  วรรณกรรมปัจจุบนั 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. “โลกทศันแ์ละพลงัทางสุนทรียะในวรรณกรรมไทย (2520 - 2547)”. ทุนส่งเสริมการวจิัย (สกว.) ;  

2548 -  2551. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. สื่อกบัการสรา้งเร่ืองเล่าและอิทธิพลต่อสงัคมไทยปัจจุบนั.  ทุนสนับสนุนสภาวิจัยแห่งชาต;ิ 2550 - 2551. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา.การศึกษาเทียบภาษาจีนกบัภาษาไทยเพือ่ประโยชนใ์นการสอนและการแปล : กรณีศึกษา “ค าบอก 

เวลา”;  2555. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. พนัธกิจทางวรรณกรรมกบัการสรา้งสรรคท์างวรรณศิลป์ในวรรณกรรมซีไรตไ์ทย ตั้งแต่ปี  2522 –  

2554;  2556. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. การใช้ค าเขมรในมหาชาตคิ าหลวง.  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย.  2540 ธนัวาคม; 14 : 45-78.  

ธเนศ  เวศร์ภาดา. 12 ปี วรรณคดวีิจารณไ์ทย (พ.ศ.2526-2538).  วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร.  2540; 17(2) :  

 161-180 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. กฤตยาการแห่งกล หัวใจการสร้างขนบวรรณศลิป์ไทย.  สงขลานครินทรฉ์บบัสงัคมศาสตรแ์ละ

 มนุษยศาสตร.์  2545 กนัยายน-ธนัวาคม; 8(3) : 344-366. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. สมัผสั ปฐมบทแห่งวรรณศิลป์ไทย.  วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์  2547; 26 : 54-68 . 

สนัตภิาพ ชารัมย;์พรธาดา สวุัธนวนิช และ ธเนศ เวศรภ์าดา. กลวิธกีารเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อ

 การะเกด พ.ศ. 2550-2553.  วารสารบรรณศาสตร ์มศว. 2555 มกราคม-มถุินายน; 5(1) : 57-69. 



 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

ธเนศ  เวศรภ์าดา. พิพิธภัณฑว์รรณคดไีต้หวันแห่งชาต ิNATIONAL MUSEUM OF TAIWAN LITERATURE.  วารสาร

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 2556 (29 กรกฎาคม-ธนัวาคม); 15(1) : 19-25. 

 
3. ต ารา/หนงัสือ 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. ดินสอขอเขียน.   กรงุเทพฯ : ปาปิรัส; 2534. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. ประชมุความคิด เจา้จนัทผ์มหอม นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน. กรงุเทพ : ธรรมสาร; 2535. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา.ทะเลปัญญา.  กรงุเทพฯ : ศยาม; 2543. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา.วรรณสารภาษา    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เล่ม 1 - 2  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เล่ม 1 - 2  และชั้น

 มธัยมศึกษาปีท่ี 6   แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2544. กรงุเทพฯ:  

ส านักพิมพ์ไทยวฒันาพานิช; 2546.       

ธเนศ  เวศร์ภาดา.หอมโลกวรรณศิลป์ : การสรา้งรสสุนทรียแ์ห่งวรรณคดีไทย. กรงุเทพฯ : ปาเจรา; 2549. 

ธเนศ  เวศร์ภาดา. ชาตกแห่งปัญญา = Jataka of Wisdom. กรงุเทพฯ: โครงการปลูกดอกเขม็ให้เตม็ลาน มหาวิทยาลัย

 หอการค้าไทย; 2548. 

 

4. ภาระงานสอน 

 - 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพิสทิธิ์  กอบบุญ 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Pisit   Kobbun 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ท่ีท างาน    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

เบอรโ์ทรศพัท ์   045-353700 

Email    lovetatam@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2540 

อ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2542 

อ.ด. สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2548 

 

ความเช่ียวชาญ  

 วรรณคดไีทย  วรรณคดพีุทธศาสนา  วรรณกรรมปัจจุบนั  วัจนลลีาศาสตร์   

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. ดวงใจแผ่นดนิ: ฐานะและความส าคญัของพระมหากษัตริย์ พระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว. ทอแพรดอกไมใ้นสายธารา กรองปัญญาเป็นแพรดอกไมไ้หวค้รู ๖๐ ปี รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา 

จงสถติยว์ฒันา; 2558. 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. ประชุมสภุาษิตสอนหญิง มรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญา และคุณค่าต่อสงัคม. วารสารไทยศึกษา; 2556. 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. พระราชปุจฉา: ประเพณแีละวรรณคด.ี วารสารไทยคดีศึกษา; 2554. 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. ผู้หญิงในกฎหมายตราสามดวง. วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี; 2552. 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. ธรรมสภุาษิต วรรณกรรมสอนธรรมะ. ศิลปากร; 2543 (ก.ย.-ต.ค.) 43(5) : 96-100. 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. ลีลาภาษาและวรรณศิลป์ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วารสารภาษาและ

 วรรณคดีไทย; 2543 (ธนัวาคม) 17 : 175-193 . 

พิสทิธิ์  กอบบุญ. ปุจฉา-วิสชันา กลวิธทีางวรรณศิลป์ในมโหสธชาดก. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย; 2546 (ธนัวาคม) 

 20 : 58-83. 

พิสทิธิ์  กอบบุญ และมะลวิัลย์  บูรณพัฒนา. ธนัญชัยบณัฑติชาดก: ภาพสะท้อนภมูปัิญญาของคนไทย. วารสารภมูปัญญาของ

 คนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมค าสอน; 2542. 

 

 



2. บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Pisit   Kobbun. The Jatakas in Narratives and Buddhist Art in Lao Culture. Silpakorn University Journal of  Social 

Sciences, Humanities, and Arts; 2558. 

Pisit   Kobbun. Praratchapuccha: Development and Significance in Buddhist Society. MANUSYA: Journal of 

 Humanities; 2554. 

Pisit Kobbun. Ethnographic Analogy and the Archaeological Record of Northern Thailand: Insights from Mlabri 

Hunter – Gatherers and the Tham Lod Rockshelter Archaeofauna Cyler Conrad A Synthesis of the Major Concepts 

and Characteristics of Thai Buddhist Literature. Rain Thai Vol.9; 2016. 

 

3. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

 1. ทุนจาก มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. 2549 

 2. ทุนสง่เสริมกลุ่มวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2549 

 3. ทุนงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปี พ.ศ. 2549 

 4. ทุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัและผลงานอาจารย ์ 

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาววิพุธ โสภวงศ์   

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Ms. Wiput  Sopawong   

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ท่ีท างาน    -  

Email    -    

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

 อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2499 

ค.บ. - จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2502 

สส.ม. สงัคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2502 

M.A. Linguistics University of Hawaii 2511 

 

 

ความเช่ียวชาญ  

 ภาษาศาสตร์  การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ  

วิพุธ โสภวงศ์. วิธกีารสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. บทความตพิีมพ์ในเอกสารหลัง  

การประชุมวิชาการระดบัชาต ิภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้

และสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก. 2554; 15 – 32. 

วิพุธ โสภวงศ์. พระราชนิพนธส์ารคดี : คุณูปการต่อจีนศึกษา. บทความตพิีมพ์ในหนังสอืพระปรีชาญาณด้านจีน  

ศึ กษ า ในสม เด็จพระ เทพรั ตนร า ชสุ ด าฯ  สยามบรมราช กุมา รี .  สถ าบัน เ อ เ ชี ยตะ วั นออกศึ กษ า  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ. 2554; 57-75.  

วิพุธ โสภวงศ์. เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสดจ็ประพาสต้น.  สารภาษาไทย 2546: 3 (2) (ตลุาคม - ธนัวาคม) : 16-26.  

วิพุธ โสภวงศ์. เนือ่งมาแต่พระราชนิพนธ ์'ไกลบา้น'.  สารภาษาไทย 2546; 3 (2) (ตลุาคม – ธนัวาคม) : 36-47.  

วิพุธ โสภวงศ์. อนัเนือ่งมาแต่วนัข้ึนปีใหม่.  วารสาร พ.ส.ล. 2544; 34 (227) (มกราคม - กุมภาพันธ)์ : 9-13.  

วิพุธ โสภวงศ์. ภาษาไทยในกระแสการพัฒนาให้ทนัสมยั ความงอกงามหรือความวิบตั.ิ วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช.   

2538; 2(พฤษภาคม - สงิหาคม) : 52-63 

วิพุธ โสภวงศ์ และศุภรัตน์ เลิศพาณชิย์กุล. ภาพชีวิตเศรษฐกจิไทยจากนิราศสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น. วารสาร  

สุโขทยัธรรมาธิราช. 2537; 7 (2) (พฤษภาคม - สงิหาคม) : 36-57. 

วิพุธ โสภวงศ์. นิเวศวิทยาจากนิราศสนุทรภู่. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์ 2536; 15(2): 39-47.  

 

  



2. บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

กุหลาบ มลัลิกะมาส. วิพุธ โสภวงศ์. หนงัสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 042 : การเขียน 2ส าหรบัชั้น 

  มธัยมศึกษาตอนปลาย.  (2524). กรงุเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 

กุหลาบ มลัลิกะมาส. วิพุธ โสภวงศ์. (2525). หนงัสือเรียนภาษาไทยรายวิชา ท 041 : การเขียน 1. กรงุเทพฯ : อกัษร 

เจริญทศัน์. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2524).  เอกสารการสอนชดุวิชาการสอนกลุ่มทกัษะ (ภาษาไทย).  กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2530). คู่มือครูภาษาไทย รายวิชา ท 021 การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม. กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนา 

พานิช. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2530).  เอกสารการสอนชดุ ภาษาไทย 5.  กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2533).  ทางไปสู่ความส าเร็จของสตรี.  กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2533). เทคนิคการสอน ประสบการณจ์ากการเป็นครู.  กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

วิพุธ โสภวงศ์  และสวุคนธ ์จงตระกูล. (2534).   36 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ของเรา.  ส านักงานคณะกรรมกาณ ประถมศึกษา 

แห่งชาต.ิ  

วิพุธ โสภวงศ์.(2537).ประมวลสาระชดุวิชา การพฒันาทกัษะทางภาษา.  กรงุเทพฯ :มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2537). หนงัสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 032 ประวติัวรรณคดี 2 ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย.  

วิพุธ โสภวงศ์  และคณะ.  (2548).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ื้ นฐานภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตร 

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2544. พิมพ์คร้ังที่ 3. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

วิพุธ โสภวงศ์. (2556). ไทยศึกษาThai Studies. พิมพ์คร้ังที่ 24. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช 

 

4. ภาระงานสอน 

 - 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายวิรัช วงศ์ภนินัทว์ัฒนา 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Wirat Wongpinunwatana 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ท่ีท างาน    คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0-4320-2861 

Email    wirat@kku.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2527 

ศศ.บ. การบริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2528 

นศ.บ. วิทยุโทรทศัน ์ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 2534 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2530 

ศศ.ด. หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

 

ความเช่ียวชาญ  

 วรรณคดไีทย  วัจนลีลาศาสตร์  วรรณกรรมปัจจุบนั 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา. ภาษาโทรทัศน์สรรค์สร้างอารมณ์และจินตนาการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2536; 10 (2) พฤศจิกายน 2535-เมษายน 2536: 13-24. 

วิรัช วงศ์ภินันทว์ัฒนา. จูงใจฤาไขข่าว. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2536ว; 11 (1) 

 พฤศจิกายน 2536 - ตลุาคม 2536: 40-49. 

วิรัช วงศ์ภินันทว์ัฒนา.“นิตยสาร : ภาษาของคนรุ่นใหม่”. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   

2537; 11  (2) พฤศจิกายน 2536-เมษายน 2537: 52-61  

วิรัช วงศ์ภินันทว์ัฒนา.“การศึกษา : พระราชทรรศนะแห่งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว”. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ  

สงัคมศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2539; 14 (1) พฤษภาคม 2539-ตลุาคม 2539: 1-13 

วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา.“โฆษณา : ภาษาที่ คุณสัมผัสได้”. พระเก้ียวทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  กรุงเทพฯ :               

 หอรัตนชัยการพิมพ์, 2538; 85-92. 

วิรัช วงศ์ภินันทว์ัฒนา. “เกบ็เกี่ยวภาษาจากงานประชาสมัพันธท์างสื่อสิ่งพิมพ์”. ถอ้ยคิดถอ้ยเขียน. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัย

 การพิมพ์, 2541; 113-123. 

วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา. “การวิเคราะห์ภาษาในนิตยสารส าหรับวัยรุ่น”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2544; 19 (1) ตลุาคม 2544-ธนัวาคม 2544: 40-45. 



วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา. “ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ : การเรียนรู้ ตามสภาพจริง”. วารสารมนุษยศาสตร์และ

 สงัคมศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2548; 23 (1) ตลุาคม-ธนัวาคม 2548: 1-17. 

วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา. “การสื่อสารภาษาในงานเขียนทางวิชาการ”. มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 2550; 24 (2) พฤษภาคม-สงิหาคม  2550: 34-52. 

รัตนา จันทร์เทาว์;วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา. “การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ

 ครอบครัวชนบทอีสาน”. มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2550; 24 (2) พฤษภาคม-

 สงิหาคม  2550: 71-92. 

 

2.บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ 

วิรัช วงศ์ภินนัทว์ฒันา. การเขียนเชิงธุรกิจ. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2545. 

วิรัช วงศ์ภินนัทว์ฒันา. การใชภ้าษาไทย. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2548. 

 

4. ภาระงานสอน 

 - 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

 1. ทุนจากโครงการวิจัยประเภทอดุหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2537 

 2. ทุนจากโครงการวิจัยประเภทอดุหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2539 

 3. ได้รับทุนจากโครงการวิจัย ประเภทอดุหนุนทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประจ างบประมาณเงนิรายได้ 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสปุาณ ีพัดทอง  

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Supanee Patthong 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์ดร. 

ท่ีท างาน    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Email    monthanuch@hotmail.com   

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2532 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2552 

 

ความเช่ียวชาญ  

 วรรณคดไีทย  การอ่าน  การประพันธร้์อยกรอง 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

สปุาณ ีพัดทอง. จากทวาทศมาสสู่นิราศเดอืน. วารสารธรรมศาสตร.์ 2534; 17(กนัยายน) : 102 – 115. 

สปุาณ ีพัดทอง. โคลงโลกนิต:ิ อมตะวรรณกรรมค าสอน. วรรณวิทศัน.์ 2545; (พฤศจิกายน) : 64 - 80.  

สปุาณ ีพัดทอง. พระราชนพินธบ์ทละครเงาะป่า. วรรณวิทศัน.์ 2546; 3(พฤศจิกายน) : 31 - 50. 

สปุาณ ีพัดทอง. ส านวนสภุาษิตกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง. วารสารทหารขนส่ง. 2550; 15(กรกฎาคม - ตุลาคม) : 6 - 9. 

สปุาณ ีพัดทอง. ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคแลชลมารค : เสนอพระเกยีรติ 

กระษัตริย์สร้าง สบืฟ้าดนิเฉลอม. วารสารไทยศึกษา. 2551; 4(กุมภาพันธ ์-กรกฎาคม) : 142 – 176. 

สปุาณ ีพัดทอง. กษัตริย์ที่ด ีศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก. วรรณวิทศัน.์ 2550; 7(พฤศจิกายน) : 87 - 126. 

สปุาณ ีพัดทอง. การสบืขนบความเปรียบเกี่ยวกบัเรือเพ่ือเดนิทางสู่ฝั่งนิพพาน :จากพระไตรปิฎกสูว่รรณคดไีทย. วารสารไทย 

ศึกษา. 2553; 4(กุมภาพันธ ์-กรกฎาคม) : 75 – 114. 

สปุาณ ีพัดทอง. ความน่าสนใจในพระราชนิพนธบ์ทละครเรื่องเงาะป่า. วรรณวิทศัน.์ 2546; (พฤศจิกายน) : 31-50 . 

สปุาณ ีพัดทอง. แนวคดิเกี่ยวกบัการเมอืง สตรี และชีวิตใน "ทุตยิะวเิศษ". วรรณวิทศัน.์ 2554 ; (พฤศจิกายน) : 21-45.  

สปุาณ ีพัดทอง. บทวิจารณห์นงัสอื “การแปล กุญแจสู่โลกาภวิัตน์ และรวมผลงานแปล” THE BOOK CRITICS OF 

 TRANSLATION : THE KEY TO GLOBALIZATION AND COLLECTED TRANSLATION WORKS. 

 วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ. 2557 ; (มกราคม-มถุินายน) : 9-11.  

 

 



2. บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สปุาณ ีพัดทอง. วรรณกรรมเกี่ยวกบัประวติัศาสตรข์องไทย. เอกสารประกอบการสมัมนาเรื่อง จากประวัตศิาสตร์สู่ 

วรรณกรรม สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; ๒๕๓๔. 

สปุาณ ีพัดทอง. ศิลปะการประพนัธภ์าษาไทย: รอ้ยกรอง. ทุนส่งเสริมการผลิตต ารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2544. 

 

สปุาณ ีพัดทอง. กาพยเ์ห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา: กาพยเ์ห่เรือเฉลิมพระเกียรติ.  เรือพระราชพิธ ีและ เห่เรือ  

มาจากไหน? เมื่อไร?. กรงุเทพฯ: มตชิน; 2550. 

 

4. ภาระงานสอน 

- 

 

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายอคัวิทย์     เรืองรอง 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Akhawit Ruengrong 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ท่ีท างาน    สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    

เบอรโ์ทรศพัท ์   0813471031 

Email    dr.akhawit_bsru@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2528 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2538 

ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2552 

 

ความเช่ียวชาญ  

 คตชินวิทยา   วรรณคดไีทย   วรรณกรรม   ภมูปัิญญาไทยกบัพัฒนศึกษา 

 กระบวนทศัน์การศึกษา   การศึกษากบัการพัฒนา  มนุษยศาสตรก์บัพัฒนศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อคัวิทย์   เรืองรอง. การวิเคราะหแ์นวพระราชด าริเกี่ยวกบัการพฒันาประเทศจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ-            

 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. วิทยานิพนธด์ุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชานโยบายการจัดการ 

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา  คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย; 2552. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. การศึกษาเชิงวิเคราะหว์รรณกรรมเร่ืองแกว้หนา้มา้. วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ  สาขาวิชา 

ภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538. 

อคัวิทย์   เรืองรอง.  ลกัษณะวิวฒันข์องนิราศค าโคลง.  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน 

สมเดจ็เจ้าพระยา; 2546.   

 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

อคัวิทย์   เรืองรอง. การใช้ค าเรียกและความเปรียบเกี่ยวกบักษัตริย์ใน “ยวนพ่ายโคลงดั้น” (ฉบบัปรับปรงุ).   

 วารสารอกัษรศาสตร ์, 29 (1) , 2543; 42 – 60. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “การปรับปรนปรัชญาการศึกษาให้สมสมยัในบริบทของสงัคมไทย”. พลวตัทางปัญญา.  

 กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมกิ. 2549; 13 – 26. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “การปรับเปล่ียนวรรณกรรมเร่ืองแก้วหน้าม้าให้เป็นวรรณกรรมสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น”. 

 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 15 , 2541; 185 -200 

 



อคัวิทย์  เรืองรอง. การพัฒนามนุษย์เพ่ือการพัฒนาสงัคมใน “ความเป็นมนุษย์กบัการเข้าถงึสิ่งสงูสดุ : ความจริง  ความด ี ความ 

งาม”. วารสารสารสนเทศ 2552; 10 (1) (มกราคม – มถุินายน ) โปรแกรมสารสนเทศศาสตร์และ 

บรรณารักษศาสตร์ และสถาบนัวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา; 2552.   

อคัวิทย์   เรืองรอง. “การศึกษาวิเคราะห์โคลงเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระนารายณม์หาราช”.บุรพคดีธีรทรรศน.์  

กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมกิ , 2544; 42 – 67. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “แก้วหน้าม้า”. สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง เล่ม 1. กรงุเทพมหานคร : คณะกรรมการ 

โครงการสารานุกรมไทยภาคกลาง. 2542; 474 -478 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “คตคิวามเชื่อของนักศึกษาที่มต่ีอ “เจ้าพ่อ””. วารสารภาษาและวฒันธรรมไทย, 19 (1), 2543; 33 – 49. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “ครรลองคุณธรรมในวรรณกรรมเรื่อง “เปาบุ้นจิ้น””.วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน.์ 20 , 2541; 23 – 26. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “คุณค่าทางวรรณศิลป์ในเสภาขนุช้างขนุแผน” .วารสารอกัษรศาสตร,์ 30 (1) , 2550; 105 – 121. 

อคัวิทย์  เรืองรอง.  2555.  “จากวิชาศิลปศาสตร์ถึงวิชาศึกษาทั่วไป  :  ศาสตร์และเครื่องมือในการสร้างความแขง็แกร่งของ

 มนุษยศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน”. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการสรา้งงานวิจยั 

ทางการศึกษาและงานสรา้งสรรคด์า้นศิลปวฒันธรรม (ครั้งท่ี1) 21 - 24 กรกฎาคม  2555  ณ  โรงแรมเดอ   

รอยลัเจมส ์กอลฟ์รีสอรท์.  กรงุเทพมหานคร : สถาบนับณัฑติพัฒนศิลป์. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “ชีวิตวัฒนธรรมไทยในสื่อบนัเทงิ” . วารสารทีทศันว์ฒันธรรมไทย, 1(1) , 2544; หน้า 69 – 72. 

อคัวิทย์  เรืองรอง.  2558.  “โดยส าคญั “ปัญญา” ของนารี : ภาพลักษณส์ตรีในวรรณคดไีทยในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น 

กบัปัจจัย เกื้อกูลด้านการศึกษา”.  วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (33) กรกฎาคม – 

ธนัวาคม. 

อัควิทย์  เรืองรอง. “แนวคิดและจินตภาพในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ : พลงัปัญญา. 

 กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมกิ , 2549; 29 – 44. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “แนวพระราชด าริเกี่ยวกบัการพัฒนาประเทศจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจ็ 

             พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช”. วารสารปัญญาภิวฒัน ์(4) , 2553; 1 – 24. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “พินิจอยู่กบักง๋ในมติพัิฒนศึกษา” . เปิดโลกแห่งปัญญา : พลงัพฒันาสงัคมมนุษย.์  

             กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริบทสหธรรมกิ, 2549; 29 – 44. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “เพลงนิราศรถไฟฟ้า : การสบืทอด “ขนบ” วรรณคดไีทย (ฉบบัปรับปรงุ)”. วารสารวิชาการ , 4 (8) ,  

2544;  56 – 59. 

อคัวิทย์   เรืองรอง.  “วรรณกรรม “นิราศ”  ที่ปรากฏในหนังสอืเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา”. วารสารมนุษยศาสตร ์

 สงัคมศาสตร ์, 18 (3) , 2544; 13 -33 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “อตัลักษณ ์และบทบาทของลิเกเดก็  คณะโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ”์. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ 

สงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา, 1 (1), 2550; 145 – 180. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. “อดุมคต ิ พลังปัญญา  และการอ่านเพ่ืออดุมคต ิ: กรอบความคดิและทฤษฎกีารอ่านเพ่ือสรรคส์ร้าง 

สงัคม”.  ขอบฟ้าแห่งปัญญา : เขา้ใจและเขา้ถงึอย่างรูท้นั. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมกิ, 2548;  

83 -112. 
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คุณภาพวิชาการ (พว.); 2555.   

อคัวิทย์   เรืองรอง. “เมื่อ ‘หญิง’ ประกาศชัยเหนือ ‘ชาย’ : บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมเร่ือง “แก้วหน้าม้า” ในสงัคมไทย”.  
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อคัวิทย์  เรืองรอง. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน ราชอาณาจกัรกมัพูชา.  กรงุเทพมหานคร : เอส.พี. อนิเตอร์เอด็ดูเคชั่น ; 2556. 
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ประวติัและผลงาน 
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ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ท่ีท างาน    คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2544 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2552 

 

ความเช่ียวชาญ  

 วรรณคดพีุทธศาสนา วรรณคดคี าสอน กวนีิพนธไ์ทย 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อาทติย์ ชีรวณชิย์กุล. 529 วัสสามหาชาตคิ าหลวง: ประเพณสีวดและการสบืทอดการสวดในปัจจุบนั. ใน นัทธนัย                         

ประสานนาม, บรรณาธกิาร. มนุษยศาสตรใ์นทศวรรษใหม่: พลวตัแห่งองคค์วามรูก้บัพหลุกัษณท์างวฒันธรรม. 

กรงุเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554. 

อาทติย์ ชีรวณิชย์กุล.  มหาชาติทรงเครื่อง. ใน สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง (ฉบบัเพิม่เติม) เล่ม 2. หน้า 703-

705. กรงุเทพฯ: มูลนิธสิารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณชิย์; 2554. 

อาทติย์ ชีรวณิชย์กุล. บทสวดชยสทิธคิาถาพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วชิราวุธานุสรณส์าร 

31, 3 (1 ก.ค. 2555) : 106-114 ;2555.   

อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. นิราศภูเขาทอง. ใน กวีวจันว์รรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทย พรอ้มประวติัและค าอธิบาย                     

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรงุเทพฯ: ราชบณัฑติยสถาน; 2557.  

อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. พระอภัยมณี. ใน กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวติัและค าอธิบาย                        

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรงุเทพฯ: ราชบณัฑติยสถาน; 2557.  

อาทติย์ ชีรวณิชย์กุล. “ทศชาติ” กบัทศบารมี: การศึกษาเปรียบเทยีบ. ใน สปุาณี พัดทอง, บรรณาธกิาร. ทอแพรดอกไมใ้น

สายธารา. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์; 2558. (ที่ระลึกในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์

วัฒนา). 

อาทติย์ ชีรวณิชย์กุล. วิถีโลก-วิถโีพธสิตัว์/พุทธศาสนา-มิจฉาวาทะ: ถกเถียงเร่ืองคุณค่าในทศชาตชิาดก. ใน ปกรณ์ ลิมปนุ

สรณ์, บรรณาธิการ. ถกเถียงเร่ืองคุณค่า: รวมผลงานวิจัยในโครงการ “ถกเถียงเร่ืองคุณค่า” ของส านกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวิจยั. กรงุเทพฯ: วิภาษา; 2559. 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2537 

ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทยาลัย 2550 

 

ความเช่ียวชาญ 

 ภาษาศาสตร์สงัคม ภาษาสื่อ วัจนปฏบิตัศิาสตร์ วัจนลีลา ไวยากรณ ์ ไวยากรณไ์ทย  อปุลักษณ์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ระดบัชาต ิ

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, ศรวฒัน์ ไทยแท้, กลวิธคีวามสภุาพในการปฏเิสธการขอร้องของผู้โดยสารจาก 

มุมมองของวัจนปฏบิตัศิาสตร์ ", วารสารมนุษยศาสตร ์18 (2). 141-156; 2011. 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "Metaphor in Thai Legal, Academic, Political, and Media registers", วารสาร

มนุษยศาสตรป์ริทรรศน ์36 (2) ; 2014 

- PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "ADVERTISING LANGUAGE AND PERSUASION", MANUSYA 2015  

(special 21) 50-59; 2015. 

 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "ระดบัช่วงชั้นอาชีพกบัการใช้ค าแทนตวัผู้พูด” ความหลากหลายของภาษาใน

 สงัคมไทย; 2008. 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "ค าอ้างถงึบุคคลที่สามของผู้พูดต่างระดบัช่วงชั้นอาชพี” การกระชุมวิชาการ

ระดบัชาตเิรื่อง “ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสงัคมของไทย : ประเดน็ปัญหาและข้อค้นพบใหม่”  

 ; 2009. 



PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "Parts of Speech and Occupational Class", การประชุมวิชาการระดบัชาตเิรื่องมติิ

ใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณไ์ทย; 2010. 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "Advertising Language and Persuasion", ภาษาไทยกบัการใช้ตามสถานการณ ์

 ; 2011. 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "Metaphor in Thai Legal, Academic, Political, and Media registers", การ  

 วิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณข์องสงัคมที่สะท้อนในภาษา; 2012. 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "Concealing strategies for creating power in Thai media language", การ 

 สมัมนาวิชาการภาษากบัอ านาจ (Language and Power)" ; 2014. 

PANANDA LERLERTYUTTITHAM, "THE PRAGMATICS POLITENESS STRATEGIES OF REFUSAL  

 TOWARDS AIRLINES PASSENGERS’ REQUESTS", LIROD 2012; 2012. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

  - 

 

4. ภาระงานสอน 

 Applied Linguistics 

 Critical Discourse Analysis 

 Discourse Analysis 

 Introduction to Linguistics 

 Language in Media 

 Language in Socio-Cultural Context 

 Linguistics & Its Application 

 Psycholinguistics 

 Selected Topics in Applied Linguistics 

 Thai Studies 

 The Heritage of World 

 The Heritage of World Civilizations 

 Varieties of Thai 

 Ways of Life and Culture in ASEAN 

 Word Structure in English 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 



ไวยากรณไ์ทยฉบบัคลอบคลุมภาษาย่อย  ส านักงานกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย 

2549-2553 ผู้ ร่วมโครงการ 

ไวยากรณภ์าษาย่อยของไทยตามชั้นอาชีพ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย 

2550-2553 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ภาษาแห่งอ านาจ: การวเิคราะห์วจันลีลาของ

ภาษากฎหมาย ภาษาการเมอืง ภาษาสื่อ และ

ภาษาวชิาการของสงัคมไทย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย 

2553-2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายเปรม สวนสมุทร 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr Pram Sounsamut 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ท่ีท างาน     ภาควิชาหลักสตูรและการสอน คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

เบอรโ์ทรศพัท ์    - 

Email     - 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ.  การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2541 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2545 

อ.ด. ไทยศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2548 

 

ความเช่ียวชาญ   

การศึกษาไทย วัฒนธรรมประชานิยม  วัฒนธรรมศึกษา  วรรณกรรมคลาสสกิและวิจารณว์รรณกรรมคลาสสกิ 

การศึกษาคร ู

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

- 

2. บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Sounsamut, Pram. The Route of Merit (sen tāng heang boon): Pilgrim for Leisure in contemporary Thai. Malaysia: 

Univerisiti Sains Malaysia, 2011. Print. Proceeding for International Conference on Humanities; 2011.  

Sounsamut, Pram. Perpetual Sorrow: The Pervasive Presence of Sadness in Contemporary Thai Popular Songs. 

South Korea: Pusan University; 2011. Print. 

Sounsamut, Pram. The City of Nirvana or a State of Nirvana?: A problem of teaching the concept nirvana in Thai 

undergraduate student class. International Conference on Globalized Buddhism. Bumthang (Bhutan):The 

Centre of Bhutan Studies; 2012. Print. 

Sounsamut, Pram. Simply Serenity Elegance: Consuming Baliness in Thai Recreation Business. Bali in Global Asia: 

Between Modernization and Heritage Formation. Bali: Campus Universitas Udayana; 2012. 

Sounsamut, Pram. Aesthetics of moral education from Disney animation popular song. Bangkok: Thailand. 2013. 

Sounsamut, Pram. Sabaidee Luangphrabang: The changing perception of Thai people on 'Lao(ness)'. European 

Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS). Lisbon: Protugal; 2013.  

http://maps.google.co.uk/maps?q=Kampus+Universitas+Udayana,+Jl+PB+Sudirman,+Denpasar,+Bali&hl=en&ll=-8.666476,115.219975&spn=0.044631,0.082397&sll=-8.666572,115.219816&sspn=0.044631,0.082397&hq=Kampus+Universitas+Udayana,+Jl+PB+Sudirman,&hnear=Denpasar,+Bali,+Indonesia&t=m&z=14


Sounsamut, Pram. Flower in a Vase: the significance of flower offering in Thai Buddhist tradition. International 

Association of Buddhist Studies. Vienna: Austria; 2014.  

Sounsamut, Pram. An Eleven Faces of Todsakan: An Image of Ravana in Contemporary Thai Tradition. European 

Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS). Vienna: Austria; 2015.  

Sounsamut, Pram. Shall We Go Buffet: Food Ritual of the Mass in Bangkok. International Conference on Food 

Studies. Shandong: China; 2015. 

Sounsamut, Pram. “Buddha Bless and Dharma Products: A New Trend of Teaching Thai Buddhism.” Rien Thai 

journal of Thai Studies 1.1(2009): pps , Bangkok: Chulalongkorn University. Print. 

Sounsamut, Pram. “Searching for Love: Junction Between Thai Buddhism, Consumerism and Contemporary Thai 

Film.” The Journal of The International Association of Buddhist Universities 2.1; 2009. Bangkok: 

Mahachulalongkornrajavidayalai University. Print. Article is parted for Ph.D. graduated requirement. 

Sounsamut, Pram. Ideology of Love in Popular Thai Tragic Narrative: 1997-2007. Bangkok: Chulalongkorn 

University; 2010. Print. Doctor of Philosophy dissertation. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน 

 -  

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวาสนา  กาญจนะคูหะ 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Wasana  Kanchanakhuha 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ท่ีท างาน    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0869883385 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2554 

 

ความเช่ียวชาญ  

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาและวฒันธรรมไทย, ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร, การสื่อสาร

ระหว่างบุคคล, วรรณคดแีละวรรณกรรมไทย\ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2549, มกราคม-มถุินายน). “ตวัอย่างการจัดการเรียนการสอน:เน้นผู้เรียน 

  เป็นส าคญั”. วารสารเกษมบณัฑิต. 7(1): 38-43. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2550). ภมูปัิญญาไทยจากเพลงกล่อมเดก็. วารสารมนุษยศาสตร ์ 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 14(2): 37-48. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2551). “สนุทรภู่บรมครสู านวนภาษิต”. วารสาร 80 พรรษา ครูภาษาไทย 

   แห่งแผ่นดิน. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2551, มกราคม-มถุินายน). “ส านวนภาษิตกบัเศรษฐกจิพอเพียง”.  

  วารสารวิชาการ รมยสาร. 6(1): 9-19. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2554, กรกฎาคม-ธนัวาคม). “ESSENTIALS IN KING RAMA V’S  

  LETTERS”. วารสารสมาคมอาจารยอ์ุดมศึกษาเพือ่สนัติภาพโลก (ประเทศไทย). 171-179. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (ม.ค.-ม.ิย. 2550). กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั. วารสารเกษมบณัฑิต ปีที่ 8, 

 ฉบบัที่ 1 หน้า 33-38; 2550 

 

 



2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2553). “พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว :  

  ความสมัพันธด้์านสารัตถะค าสอนกบัหลักพุทธจริยธรรม”. วารสารประชมุวิชาการระดบัชาติ 

   ครัง้ที ่49. สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2556). “การจัดการความรู้ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเดจ็ 

  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” วารสารการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ประจ ำปี 2556.   

  31 พฤษภาคม 2555, มหาวิทยาลัยพายัพ จงัหวัดเชียงใหม่. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2556). “THAI IDIOMS FOR THE SUFFICIENCY ECONOMY  

  PHILOSOPHY”. วารสารการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ประจ ำปี 2556.   

  12-13 มถุินายน 2557, มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2558). “กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้วรรณคดไีทยแก่นักศึกษาต่างประเทศโดยเน้น 

  ผู้เรียนเป็นส าคญั”. วารสารการประชมุวิชาการระดบัชาติ ภาษา วรรณคดีไทยและการสอน 

  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ:การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก  

  ครัง้ที2่. 25-26 มถุินายน 2558, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

วาสนา กาญจนะคูหะ. (2557). ส านวนไทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง. กรงุเทพฯ: 

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ. 

 

4. ภาระงานสอน 

 - 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้วรรณคดไีทยแก่นักศึกษา

ต่างประเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั(บทความ

วิชาการ) 

ENG:Strategic of child centered learning Thai 

literature for foreign students 

ส านักวิจัย มหาวิทยาลัย

เกษมบณัฑติ 

2015 หัวหน้า

โครงการ 



ส านวนไทยตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

ENG:THAI IDIOMS FOR THE SUFFICIENCY 

ECONOMY PHILOSOPHY 

ส านักวิจัย มหาวิทยาลัย

เกษมบณัฑติ 

2014 หัวหน้า

โครงการ 

การจัดการความรู้ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ENG:“ KNOWLEDGE MANAGEMENT ” IN 

KING RAMA V ’ S LETTERS 

ส านักวิจัย มหาวิทยาลัย

เกษมบณัฑติ 

2013 หัวหน้า

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวติัและผลงาน 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  สริิวรรณ  นันทจนัทูล 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Siriwan Nantachantoon 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์

ท่ีท างาน    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Email    fhumswn@ku.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย - 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย - 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ - 

 

ความเช่ียวชาญ  

การใช้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย การเขยีนเอกสารทางวิชาการ หลักสตูร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

สริิวรรณ นนัทจันทูล (2550, มกราคม – มถุินายน). "งานเขยีนทางวิชาการ". วารสารมนุษยศาสตร์  

  (Humanities Journal). 14(1): 43-54. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล (2551, มกราคม – มถุินายน). "การใช้ภาพพจนใ์นข่าวกฬีาของหนังสอืพิมพ์ 

  รายวัน:กรณศีึกษาหน้าข่าวกฬีาในหนงัสอืพิมพ์เดลนิิวส"์. วารสารมนุษยศาสตร์  

  (Humanities Journal). 15(1): 62-76. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล (2552, มกราคม – มถุินายน). "บทพรรณนาโวหารในวรรณบนัเทงิคด"ี. วารสาร 

  มนุษยศาสตร์ (Humanities Journal). 16(1): 76-88. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2553). “จาก “ฉัตร” ร่ม ถงึ “ฉัตร” ค าพ้องความ “พระมหากษัตริย์”  

  ในวรรณคดเีฉลิมพระเกยีรติ”. วารสารภาษาไทยและวฒันธรรมไทย. 3(6): 37-61.   

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2555). “ค าพ้องความ “พระมหากษัตริย์” ในวรรณคดเีฉลิมพระเกยีรต ิ 

  สมยัอยุธยา”. วารสารเกษตรศาสตร์ (สงัคม). 33: 214-227. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล และ วิไลศกัดิ์ กิ่งค า. (2555, พฤษภาคม). "Synonyms of "the Great King"  

  in royal encomiastic literature of the Ayudhya Period". Kasetsart Journal – Social 

   Sciences. 33(2): 214-227. 

สิริวรรณ นนัทจนัทูล. (ม.ค.-มิ.ย. 2546). การฟังสารอย่างมีวิจารณญาณ. กระแสวฒันธรรม ปีท่ี 4. 36-49.  

สิริวรรณ นนัทจนัทูล.(มิ.ย.-พ.ย. 2550). ศพัทพุ์ทธศาสนใ์นนวนิยายไทย กรณีศึกษานวนิยายแห่งธรรมเร่ืองชามีและ

 ฌานของทมยนัตี. สารภาษาไทยและวฒันธรรมไทย (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน) ปีท่ี 1, 

 ฉบบัท่ี 1; 76-100. 



 

สิริวรรณ นนัทจนัทูล. (ธ.ค. 2551-พ.ค. 2552). "ความรู"้ อนัเนือ่งมาจากไปสมัภาษณ ์"ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ 

 ณ นคร". วารสารภาษาไทยและวฒันธรรมไทย (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน) ปีท่ี 2, ฉบบัท่ี 

 4; 185-190. 

 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

ศิริพัชร คล้อยแสงอาทติย์ และ สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2558). ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาไทยในการเขยีน 

  โฆษณาแฝงที่ปรากฏในนิตยสารท่องเที่ยว “องคก์ารส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

  (อ.ส.ท.)” ตั้งแต่เดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2551-2555. การประชุมวิชาการระดบัชาตทิาง 

  ศิลปศาสตร์ประยุกต ์(คร้ังที่ 5). 

นพรัตน ์น้อยเจรญิ และ สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2559). Function of Conceptual Metaphor  

  “Motherhood” Classification in ThaiMother -and-Child Magazine Articles.  

  การประชุมวิชาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิเบญจมติรวิชาการ. 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2547). หนังสอืการพัฒนาทกัษะการสื่อสารส าหรับเลขานุการ. กรงุเทพฯ:  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2547). หนังสอืการเขยีนเพ่ือการสื่อสาร 2. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรงุเทพฯ:  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 361521 ภาษาไทยในสื่อมวลชน.  

  กรงุเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 361522 หลักการเขยีนภาษาไทยชั้นสงู.  

  กรงุเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากภาควิชาภาษาไทย  

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชา 363223 ภาษาไทยระดบักลางเพ่ือการ 

  สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ I (Intermediate Communication Thai for Foreigners I).  

  กรงุเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2553). เอกสารประกอบการสอนวิชา 01363151 การเขยีนภาษาไทยเบื้องต้น.  

  ในหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการสอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

   (หลักสตูรนานาชาต)ิ. กรงุเทพฯ: ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2554). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การพัฒนาทกัษะการฟังส าหรับเลขานุการ   

  วิชา 01363115 การพัฒนาทกัษะในงานเลขานุการ. กรงุเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย  

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

สริิวรรณ นนัทจันทูล. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 01361522 หลักการเขยีนภาษาไทยขั้นสงู  



 (ฉบบัปรับปรงุ). กรงุเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

4. ภาระงานสอน 

  

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

361521 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 

363151 การเขียนภาษาไทยเบื้ องตน้ 

361522 หลกัการเขียนภาษาไทยขั้นสูง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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คณะมนุษยศาสตร์ 
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ภาควิชาภาษาไทย 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ.   ภาษาไทย   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2517   

อ.ม.  ภาษาไทย  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2519 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2530 

 

ความเช่ียวชาญ 

 วรรณคดไีทย  วรรณคดกีารละคร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

เสาวณิต  วิงวอน. “ยวนพ่าย: ปฐมบทแห่งวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยอยุธยา.” เอกสารประกอบการสัมมนาทาง              

 วิชาการ “โสรมสรวงศิรธิรางค์: วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมยัสุโขทยัและอยุธยาตอนตน้.” โดยกลุ่มภาษา     

 และวรรณกรรม ส านักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร์ กรมศิลปากร; 2559.    

เสาวณิต  วิงวอน. “สหวิทยาการวิศาลศิลป์: พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.” ใน                          

 สหวิทยาการวิศาลศิลป์. จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ฉลองรัชเฉลิมนครกรองอักษรเทิด   

 ราชา”: สหวิทยาการวิศาลศิลป์.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส  มหามงคลเสดจ็      

 เถลิงถวัลยราชสมบตัคิรบ 70 ปี; 2559. 

เสาวณติ  วิงวอน. 2559. “ลิลิตจันทกนินร: วรรณกรรมสมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราชที่พบใหม่.” ใน  ส ร ร พ ศ า ส ต ร์   

 สรรพศิลป์ ถิน่ลพบุรี. รวมบทความเนื่องในการสมัมนาวิชาการระดบัชาตเิรื่อง สรรพ ศาสตร์ -ศิ ล ป์  ถิ่ นลพบุรี   

 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุร;ี 2559.  

เสาวณิต  วิงวอน. “บทละครนอกแบบหลวง : การพินิจตัวบทสู่กระบวนการแสดง.” ใน นาฏยวรรณคดีสโมสร .             

 อมรินทร์พริ้ นติ้ งแอนด์พับลิชชิ่ ง  จ ากัด (มหาชน). จัดพิมพ์เนื่ องการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่ อง                 

 “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดสีโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดกีาร แ ส ด ง  โ ด ย  ภ า ค วิ ช า ว ร รณคดี   

 ภาควิชาดนตรี  และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั ส า นั ก



วรรณกรรมและประวัตศิาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง สถาบนับณัฑติพัฒนศิลป์  ก ร ะ ท ร ว ง

วัฒนธรรม;2558.        

เสาวณติ  วิงวอน. “จิตรกรรมฝาผนังวัดธรรมกิาราม.” ใน เอนกนาวิกมูล 60 ปี. กรงุเทพฯ:พิมพ์ด;ี 2556 

 

เสาวณติ  วิงวอน.  “มุมสนุกในจิตรกรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.” ใน พพิธิพรรณวรรณา: ความทรงจ าและ ส ย า ม -

ไทยศึกษาในบริบทสากล. กรงุเทพฯ: ศักดโิสภาการพิมพ์. เนื่องในการประชุมวิชาการระดบัชาติ                      เ ร่ื อ ง 

“พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม ศึกษาในบริบทสากล”  จัดโดยภาควิชาวรรณคดแีละ  คณะกรรมการฝ่าย

วิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัสยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ์;  2556 

เสาวณติ  วิงวอน (คณะบรรณาธกิารและผู้เขยีนร่วม). นามานุกรมวรรณคดีไทย ชดุท่ี ๓ ช่ือตวัละคร ช่ือสถานท่ี   แ ล ะ 

 ช่ือปกิณกะ. กรงุเทพฯ: มูลนิธสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา; 2556. 

เสาวณิต  วิงวอน. วรรณคดีการแสดง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;  

 2555. 

เสาวณิต  วิงวอน. อักษรสรรค์ รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์       

 ดร. เสาวณติ  วิงวอน. กรงุเทพฯ; 2555.     

เสาวณติ  วิงวอน. คติชนวิทยา.  กรงุเทพฯ: ภาควิชาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554. 

เสาวณิต  วิงวอน. “จารึกเร่ืองรามเกียรติ์วัดพระเชตุพน.” ใน  อรวรรณ  ทรัพย์พลอย. จารึdวดัโพธ์ิ: มรดกความทรงจ า 

 แห่งโลก. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด  (มหาชน). จัดพิมพ์เป็นที่รฤกฉลองจารึกวัดโพธิ์  

 มรดกความทรงจ าแห่งโลก พุทธศักราช 2554; 2554. 

เสาวณิต  วิงวอน.  (คณะบรรณาธิการและผู้ เขียนร่วม). นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๒ ช่ือผูแ้ต่ง.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา; 2553 

เสาวณติ  วิงวอน. “อ่านยวนพ่ายอกีคร้ัง.” ใน วีรวัลย์  งามสนัตกุิล. ฅนฅุน้เฅย. นนทบุรี: ต้นฉบบั. (พิมพ์ในวาระพลตรี  

 หม่อมราชวงศศ์ุภวฒัย์  เกษมศรไีด้รับการประกาศเกยีรตคิุณยกย่องเป็นนักประวัตศิาสตร์อาวุโสดเีด่น จาก 

 สมาคมประวัตศิาสตร์ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี) ; 2553. 

เสาวณติ  วิงวอน. “รามเกยีรติ์ในวิถชีวีิตไทย.” ใน ธเนศ  เวศรภ์าดา. อยู่คู่กาลกบัโลก การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม  

 และสื่อร่วมสมยั. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย; 2552. 

เสาวณิต  วิ งวอน. “โขน  (Khon); ล าตัด (Lam Tat); ลิ เก (Li-ke); หมอล า  (Mo Lam); โนรา (Nora); โปงลาง 

 (Ponglang); รอง เ ง็ง  (Rong-ngeng); สะ ล้อซอซึ ง  (Salo So Sueng);หนั งและ หุ่น  (Thai puppetry); ละคร  

 (Thai traditional play)” ใ น  สา ร า นุ ก รม  Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษา ไทย .  3  เ ล่ ม .  

 กรงุเทพฯ: มเีดยี แมก็เนท็ และ มเีดยี เอกซเพอร์ทสี อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ; 2551. 

 

2. บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

เสาวณิต วิงวอน. อักษรสรรค์ : รวมบทความวิชาการ. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ;   

 2555. 



เสาวณิต วิงวอน. พระนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส : เอกสารประกอบการสอนวิชา  376434.  

 กรงุเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2537. 

เสาวณิต วิงวอน. วิเคราะหพ์ระนิพนธส์มเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส . กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน;  

 2540. 

เ ส า วณิ ต  วิ ง ว อน .  ว ร รณค ดีก า รแสดง .  ก รุ ง เ ทพฯ  :  ภ าควิ ช า ว ร รณคดี  ร่ ว มกับ  คณะกร รม ฝ่ า ยวิ จั ย  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555. 

เสาวณติ วิงวอน. ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามมติสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิต         ชิ โนรส . 

กรงุเทพฯ : คณะสงฆว์ัดพระเชตพุน; 2550. 

เสาวณติ วิงวอน. พุทธโฆสนิทาน และต านานพระพุทธสิหิงค.์ นนทบุรี : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดพั์บลิชชิ่ง;      2550. 

เสาวณติ วิงวอน. พระนิพนธส์มเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ์: อริยสจัจกถา กรรมวิภาคกถา  

ธรรมวินิจฉยั. นนทบุรี : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพั์บลิชชิ่ง; 2557. 

 

4. ภาระงานสอน 

 - 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

ภมูปัิญญาไทยกบัการจัดการ

ความรู้ในสงัคมไทยสมยั 

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น: กรณศีึกษา

จารึกวัดพระเชตพุนวิมลมงัคลา

ราม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทนุวิจัยโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้งบประมาณ

โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา: 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 

2554 หัวหน้าโครงการ 

ปฐมสมโพธวิัดตองปุ: 

ความสมัพันธร์ะหว่างจิตรกรรมกบั

วรรณกรรม 

พุทธประวัต ิ

ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 2553 หัวหน้าโครงการ 

คุณค่าของ “ท าเนียบนักเขยีน” 

และ “รายชื่อวรรณคด ี 

สยาม” ของพระสารสาสน์พลขนัธ์

ที่มต่ีอการศึกษาวรรณคดไีทย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ  

มนุษยศาสตร ์

2549 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 



 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Sangaroon Kanokpongchai 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์  

ท่ีท างาน สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

เบอรโ์ทรศพัท ์    - 

Email     Sangaroonkanokpongchai@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ.  คณะโบราณคด ี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2520 

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2532 

 

ความเช่ียวชาญ 

 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย.(เม.ย.-ม.ิย. 2543). การอนุรักษ์ของเก่ากบัการพัฒนาที่ย่ังยืน กรณหีอไตรวัดตะกาดเง้า จังหวัด

 จันทบุร.ี วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 26, ฉบบัที่ 2; 125-130.  

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (พ.ค.-ส.ค. 2543). พิธกีงเตก๊จีนไหหล าในสงัคมไทย. วารสารเอเชียปริทศัน ์ปีที่ 21, ฉบบัที่ 

 2 ; 41-58. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (ก.ค.-ก.ย. 2540). แนวคดิต่อการจัดการเกาะรัตนโกสนิทร์ให้เป็นเมอืงประวัตศิาสตร์ที่มชีวีิต. 

 วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 23, ฉบบัที่ 3; 142-151. 
แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (ม.ค.-ม.ีค. 2536).รู้จักชาวมุสลิมจากผู้รู้ ท้องถิ่น. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 19 ฉบบัที่ 1, หน้า 

 63-68. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย.(ม.ค.-ม.ีค. 2536). งานบุญโขลกแป้งขนมจีน ความสขุจากการท างาน. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 

 19, ฉบบัที่ 1; 111-118.  

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. ห้องแถว. วารสารเมอืงโบราณ ปีที่ 24 ฉบบัที่ 2 (เม.ย.-ม.ิย. 2541); หน้า 82-91. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (ม.ค.2544). ไม่ดใีจ ไม่เสยีใจ. สารคดี ปีที่ 16, ฉบบัที่ 191; 170-176. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (ก.ค.-ธ.ค. 2555). บทวิจารณห์นังสอืเรื่อง 60 ปีโพ้นทะเล. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและ

 ศิลปะ ปีที่ 14, ฉบบัที่ 1; 7-13 . 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (ม.ีค. 2540). แม่เตาไฟกบัจอโทรทศัน์. สารคดี ปีที่ 13, ฉบบัที่ 145; 46-47  



แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. (ม.ค.-ม.ีค. 2547). บางแง่มุมเกี่ยวกบั "ข้าว". วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 30, ฉบบัที่ 1 ;  136-

137. 

 

 

 

2. บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ต ารา/หนงัสือ 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. วฒันธรรมในสงัคมไทย .กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย; 2548  

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. ความสมัพนัธว์ฒันธรรมไทย-จีน. สมุทรปราการ : โครงการส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกยีรต ิ;2550-2558. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. สายหยดุพุดจีบจีน. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์นานมจีัดพิมพ์;2534 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. บ่ บ ัด๊ บ ่ยง้ กง้ วฒันธรรมไทย-จีน: ไม่รูต้อ้งแสวง. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์สดีา;  2547. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. อาหาร: ทรพัยแ์ละสินแผ่นดินไทย. กรงุเทพฯ: เอก็ซิม แบงค ์; 2547. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. กงเตก๊ในกตญัญูและกตญัญูในกงเตก๊: พธีิกงเตก๊ในสงัคมไทยและสงัคมโลก. กรงุเทพฯ:  

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยจัดพิมพ์ ; 2554. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. ค าใหก้ารชาวกรุง (เทพฯ) เก่า. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์;  

2557. 

แสงอรณุ กนกพงศ์ชัย. เทพรตันฯทรงช่วยพฒันางานตรุษจีนเยาวราชใหเ้ด่นงาม. กรงุเทพฯ: โครงการ ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต;ิ 2560. 

 

4. ภาระงานสอน 

          -  

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

          - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายอนันต ์ เหล่าเลิศวรกุล 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr Anan  Laolerdworakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ท่ีท างาน     ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

เบอรโ์ทรศพัท ์    - 

Email     - 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ.  ภาษาบาลีและสนัสกฤต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย - 

อ.ม. ภาษาบาลีและสนัสกฤต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย - 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย - 

 

ความเช่ียวชาญ  

 ภาษาไทยและภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

อนันต ์เหล่าเลิศวรกุล . " ค าไทย - ค าเทศ : ค าไทย - บาลีสนัสกฤต ." ใน วารสารภาษาและวรรณคดี ไทย . ปี 11 

 (2537): 139-46, ปี 12 (2538): 133-9., ปี 13 (2539): 219-24., ปี 14  (2540): 186-93.,            

 ปี 15 (2541): 224-35., ปี 16 (2542): 269-83., ปี 17 (2543):  227-57., ปี 21 (2547):      

 185-95.  

อนันต ์เหล่าเลิศวรกุล . “ ลักษณะของภาษาไทย .” ใน Oxford-River Books: English-Thai  Dictionary . Oxford     

 University Press, 2544: 1041-58.  

อนันต ์เหล่าเลิศวรกุล .“ ค ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย ” ใน สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง   1. 2544 :  

 1005-9.  

อนันต ์เหล่าเลิศวรกุล .. “ พระนาม ‘ สรุิโยทยั ' สะกดอย่างไร .” ใน รอบรู้ภาษาไทย . เล่ม 1.  กรงุเทพฯ : สมาคมคร ู

 ภาษาไทย , หน้า 48-55.  

อนันต ์เหล่าเลิศวรกุล . 2546. “ ว่าด้วยค า ‘ วิสยัทศัน ์'.” วารสารเสนาศึกษา . เล่ม 69. ตอนที่ 2 ( พ . ค .- ส . ค.  

 2545): 15-26. 
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