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 2002-2003 Visiting Scholar at Georgetown University, Washington, D.C. USA. 
 
ประวัติการทํางาน 
2554- ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2538-2554 อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
การทํางานดานบริหาร 
2557 – 2561 รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2555- 2557 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประสบการณดานการสอนและดานวิชาการ 

 อาจารยประจําวิชา  การวิเคราะหขอความ (discourse analysis)  ภาษากับเพศ (language and 
gender)  วัจนปฏิบัติศาสตร (Pragmatics) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัย 

 อาจารยพิเศษและวิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวขอและรายวิชา ตอไปนี้ 

-วาทกรรมวิเคราะห และวาทกรรมศึกษา (Discourse Analysis and Discourse Studies) 
- วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) 
- ทฤษฎีเชิงวิพากษ (Critical Theory) 
- วิธีวิจัยเชิงคณุภาพและระเบียบวิธีเชิงชาติพันธุวรรณนา (Qualitative and Ethnographic method) 
- การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  



 

 บรรณาธิการวารสาร 

- บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ป 2558- 2562) 
- บรรณาธิการวารสารภาษาและภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ป 2555-2556) 

 

 กรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการรางและปรับปรุงหลักสูตร เชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ภาษาศาสตร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานวิจัย 
 
จันทิมา อังคพณิชกิจ (หัวหนาชุดโครงการวิจัย). (2562). ภาษา การสื่อสารและโรคซึมเศรา: แนว 
 ทางการพัฒนาการสื่อสารเร่ืองโรคซึมเศราเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยอยางยั่งยืน. ทุนวิจัยมุงเปา 
 สาขามนุษยศาสตร สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว).  
จันทิมา อังคพณิชกิจและทรงพล อินทเศียร. (2562). ภาษาโรคซมึเศราในสื่อสาธารณะและในการสื่อสารของ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิเคราะหขอความ.  ทุนวิจัยมุงเปาสาขามนุษยศาสตร สํานักงานกองทุน 
 สนับสนุนการวิจัย (สกว). 
อธิชาติ โรจนหัสดินและจันทิมา อังคพณิชกิจ. (2562). การสํารวจภาวะซึมเศราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย:  
 การศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ทุนวิจัยมุงเปาสาขามนุษยศาสตร สํานักงานกองทุน 
 สนับสนุนการวิจัย (สกว). 
จันทิมา อังคพณิชกิจและพิพัฒน กระแจะจันทร. (2561). ประวัติศาสตรทองถ่ินรังสิต: ความสัมพันธ 
 ระหวางชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงดานคมนาคม. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
จันทิมา อังคพณิชกิจ. (2554). ไวยากรณภาษาไทยกับอายุของผูพูด. โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส  
 เร่ือง ไวยากรณไทยฉบับครอบคลุมภาษายอย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
จันทิมา อังคพณิชกิจ. (ผูวิจัยรวม). (2555). การจัดการตัวบทขอมูลกลุมชาติพันธุไทยโซง. โครงการวิจัยเมธีวิจัย 
 อาวุโส เร่ือง ชาติพันธุ: กระบวนทัศนใหมในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
จันทิมา เอียมานนท. (2543). ปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: การศึกษา 
 เชิงวาทกรรมวิเคราะห. อุบลราชธานี: โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ 
 วิจัยแหงชาติ. 
จันทิมา เอียมานนทและทรงพล อินทเศยีร. (2551). รายงานการวิจัยการประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีดูแล

เฝาระวังโรคซึมเศราในพ้ืนที่นํารองจังหวัดยโสธร. อุบลราชธานี: โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมวิจัยแหงชาติ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.   

จันทิมา เอียมานนทและสุมนา อินทรคํานอย. (2539). โครงการวิจัยภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. 
 อุบลราชธานี: โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 
สุชาดา ทวีสิทธ์ิและจันทิมา เอียมานนท. (2547). แนวคิดและภาคปฏิบัติการเรื่องชุมชนในการเผชิญปญหา 

เอดสของสังคมไทย: กรณีศึกษานโยบายการดแูลผูปวยและผูติดเชื้อที่บานและในชุมชน. (Community 
Concepts and Practices in Thailand’s HIV/AIDS responses: A Case of The Home and 



Community-based Care Policy). นนทบุรี: โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.   
 

 บทความตีพิมพในวารสารและบทความนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
บทความภาษาไทย 
จันทิมา อังคพณิชกิจและพิพัฒน กระแจะจันทร. (2020). เลาเร่ืองรังสิต: การสื่อความหมายและการสราง 
 ประวัติศาสตรบอกเลาของชมุชน. Journal of Korean Association of Thai Studies, 26 (2), 193 – 
 238. 
ภูพงนั ดาวกระจายและจันทิมา อังคพณิชกิจ. (2563). การสรางความเปนธรรมชาติในวาทกรรมทองเท่ียว:  
 กรณีศกึษานิตยสารทองเที่ยวไทย. วารสารวจนะ 8, 1 (มกราคม – มิถุนายน).  
จันทิมา อังคพณิชกิจ (แปล). (2561). การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคํากริยาแสดงการ 

เคลื่อนที่แบบมีการบงชี้ในภาษาทิเบต. แปลจาก Hongladarom, K. On the emergence of  
epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs. ใน พิทยาวัฒน พิทยาภรณ, 
วิภาส โพธิแพทย และคเชนทร ตัญศิร ิ(บรรณาธิการ). ศาสตรแหงภาษา. (หนา 1-22). กรุงเทพฯ: คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

จันทิมา อังคพณิชกิจ. (2561). จากมโนทัศนการเคลื่อนที่เชิงรูปธรรมไปสูมโนทัศน “ความเปนตัวเรา (SELF) และ 
ความเปนผูอ่ืน (OTHER)” ในระบบไวยากรณ, ใน พิทยาวัฒน พิทยาภรณ, วิภาส โพธิแพทย และ
คเชนทร ตัญศิริ (บรรณาธิการ). ศาสตรแหงภาษา. (หนา 23-25). กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2559. ภาษาหาเสียง: วัจนลีลาภาษาการเมืองในโปสเตอรหาเสียงของไทย. วารสารไทยคดี 
 ศึกษา (Journal of Korean Association of Thai Studies) 23,1: 301-338.  
วิกานดา เกียรติมาโนชญและจันทิมา อังคพณิชกิจ. (2559). หนาที่ของการสาปแชงและสาบานในวาทกรรมการ 
 เมืองไทย. วารสารวจนะ 4, 1 (มกราคม-มิถุนายน). 
 
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2557. ภาษากับการสรางอัตลักษณชาติพันธุไทดํา: กรณศีึกษาชุมชนไทดําตําบลไผหูชาง  
 จ.นครปฐม. วารสารวจนะ 2(1). 
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2557. ภาษาศาสตรสารคดีกับการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุใน 

ประเทศไทย: กรณีศกึษากลุมชาติพันธุไทยโซง/ไทดํา. วารสารศิลปศาสตร 30 (1) มกราคม-มิถุนายน.   
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2554. สหบท: แนวทางใหมในการศึกษาภาษาและวาทกรรมไทย. วารสารภาษาและ
 ภาษาศาสตร 29(2):1-26.  
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2552. ความหลากหลายของคําลงทายกับอายุของผูพูด. ใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุและ 
 ศรวณีย สรรคบุรารักษ (บรรณาธิการ). ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย. เชียงราย: มหาวิทยาลัย 
 แมฟาหลวง.  
จันทิมา เอียมานนท. (2539). การใชภาษาในการหาเสียงของนักการเมืองไทย: การศึกษาเชิงปริจเฉท 
 วิเคราะห.  วารสารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 2(1): 15- 29.  
จันทิมา เอียมานนท. (2545). “คือ” คําหลายชนิดในภาษาไทย. ใน อัควิทย เรืองรอง (บรรณาธิการ)   
 บุรพคดีธีรทรรศน:  รวมบทความดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. คณะมนุษยศาสตร 
 และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  
 
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ 



จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2552. ลักษณะทางไวยากรณและความหมายของ “แบบวา” ในภาษาไทยของผูพูดตางวัย.  
 บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษา 
 ยอยสังคมของไทย: ประเด็นปญหาและขอคนพบใหม, มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย, วันที่  
 14-15 มีนาคม 2552.  
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2553. หนาที่ทางไวยากรณของคําวา “มัน” กับผูพูดตางวัย. บทความนําเสนอในการ 
 ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “มิติใหมในการวิเคราะหไวยากรณไทย” (A New Dimension of  
 Thai Syntactic Analysis), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน, วันที่ 12-13 กรกฎาคม  
 2553. 
จันทิมา อังคพณิชกิช. 2554. ภาษาหาเสียง: วัจนลีลาภาษาการเมืองในโปสเตอรหาเสียง. บทความนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “ภาษาไทยกับการใชตามสถานการณ”, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร, วันท่ี 24 สิงหาคม 2554.  

จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2555. กลวิธีการลวงพรางในวาทกรรมโฆษณาภาษาไทย. บทความนําเสนอในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร วันที่ 11 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2558. ดัชนีสัมพันธสาร: ลักษณะบงชี้ทางไวยากรณกับลักษณะทางสังคมของผูพูด 
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