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ประวัติการทำงาน 

ปี 2564 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสือ่สาร

ดิจิทัล 

ปี 2563 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

ปี 2560-2562 กรรมการและเลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

ปี 2559  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปี 2555-2559 รองคณบดฝี่ายวิจัย  วิเทศสัมพันธ์ และประกันคุณภาพการศึกษา 

ปี 2555 (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดอืนมิถุนายน 2555) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ปี 2554-2555 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาศาสตร์ 
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ปี 2549-2552 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ปี 2547-2553 กรรมการและเลขานุการหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์การศึกษา 

ปี 2547-2553  เลขานุการภาควิชาภาษาศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ

บญุจริา ท่าหลวง, และศิริพร ปัญญาเมธีกลุ. (2565). บทสนทนาตลกทีพ่บในรายการ “แฉ”: การวิเคราะห์บท

สนทน.  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์), 14(28), อยูร่ะหว่างดำเนินการ. 

สัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล, และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2565). การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการ

ประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา.  วารสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์), 14(27), อยู่

ระหว่างดำเนินการ. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2564). ระบบผลัดการสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์. วารสารวจนะ, 9(2), 82-110. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล, พทิยาภรณ์ แซ่อึ้ง, มิง่กมล มั่นทรงธรรม, และอติกานต์ สำราญพันธ์. (2564). สติกเกอร์

และมีม: การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. วารสารวจนะ, 9(1), 1-25. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2563). การปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์.  วารสารภาษาและ

วรรณคดีไทย, 37(1), 1-30. 

สัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล, และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2563). การคุกคามหน้าคู่สนทนาของชูชก ในเรือ่งมหา

เวสสันดรชาดก ฉบับเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์.  วารสารวจนะ, 8(1), 94-118. 

ปิยะพงศ์ เลาศรรีัตนะชัย, และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2562). A Corpus-Based Study of Attitudes 

towards the Incident of the Thai Cave Boys. วารสารมนุษยศาสตร์สาร, 20(3), 97-124. 

ภาษร วิรุณพันธ์, และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2562). ปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตจุักร: การ

วิเคราะห์ตามแนวภูมิทัศนส์ัญศาสตร์. วารสารวจนะ, 7(2), 1-25. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2562). ถ้อยคำตอบกลบัในการสื่อสารผ่านแอปพลเิคชันไลน์.  วารสารวรรณวิทัศน์, 

19(2), 208-226. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2562). ความเข้าใจไม่ตรงกันในการสือ่สารผ่านแอปพลเิคชันไลน์.  วารสารวจนะ, 7(1), 

66-84. 

ปิยะพงศ์ เลาศรรีัตนะชัย, และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2561). A Factor for Interpreting Tourism Slogan. 

วารสารภาษาและภาษาศาสตร,์ 36(2), 68-88. 

กัญชลิกา ตรกีลางดอน, และศิรพิร ปญัญาเมธีกุล. (2560). กลวิธีทางภาษาที่หนงัสือพิมพ์ไทยใช้ในการ

นำเสนอกลุ่มชาติพันธ์ุโรฮีนจา. วารสารวรรณวิทัศน,์ 17, 162-187. 
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หงษ์หยก ฟื้นตน, ศิริพร ปญัญาเมธีกุล และติยนุช รู้แสวง. (2560). คู่ความหมายแย้งและกลไกตรรกะที่พบใน

มีมภาพบนตร.์ วารสารวจนะ, 5(2), 41-69. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล, และติยนชุ รู้แสวง. (2560). การใช้คำไทยไม่ตรงตามมาตรฐานในการสื่อสารออนไลน์.  

วารสารวจนะ, 5(1), 62-79. 

สิริพร วิริยะรกัษ์, และศิรพิร  ปัญญาเมธีกลุ. (2559). วาทกรรมการคุกคามทางเพศที่ปรากฏในเว็บบอร์ด: 

การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์.  วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์, 38(2), 40-55. 

กัญชลิกา ตรกีลางดอน, และศิรพิร ปญัญาเมธีกุล. (2558). การอำพรางข้อมลูในโฆษณาบัตรเครดติไทย.  

วารสารวจนะ, 3(1), 1-14. 

ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง, และศิรพิร  ปัญญาเมธีกลุ. (2558).  ความรุนแรงในพาดหัวข่าวอุทกภัย ปี พ.ศ. 

2554 และ 2555 ในหนังสือพมิพ์ไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 87-102. 

ปรภัทร คงศรี, หงษ์หยก ฟื้นตน, และศิริพร ปญัญาเมธีกลุ. (2558). คำเรียกช่ือสัตว์ในนักการเมืองไทยที่

ปรากฏบนอินเทอรเ์น็ต.  วารสารวจนะ, 3(2), 24-35. 

รินรดา อัญรัตน์รุง่โรจน์, และศิริพร  ปญัญาเมธีกุล.  (2558).  กลวิธีการนำเสนอตัวตนของเกย์ในนิตยสารเกย์

ไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527-2530. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 103-118. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2558). การวิเคราะหล์ักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา.  วารสารวจนะ, 3(1), 55-66. 

รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา, และศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ. (2557). วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจำวัน. 

วารสารมนุษยศาสตรป์รทิรรศน,์ 36(2), 85-110. 

พระมหาธวัชชัย มาตาเบ้า, และศิริพร  ปัญญาเมธีกุล. (2557). วัจนกรรมปฏิเสธของพระภิกษุ.  วารสาร

มนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ 36(2), 111-132. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล, และคณะ. (2557). สภาพการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพเิศษ.  วารสารวิจัย

และพัฒนาการศึกษาพเิศษ, 3(2), 11-22. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2556). วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสื่อมวลชนไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร,์ 

31(2), 39-63. 

ช่ืนจิตต์ อธิวรกุล, และศิรพิร ปญัญาเมธีกุล. (2555). การเช่ือมโยงความในการสนทนาแบบเป็นกันเองระหว่าง

เพศชายและเพศหญงิ.  วารสารมนุษยศาสตรป์รทิรรศน,์ 34(1), 79-100. 

สุภาพ กริ่งรัมย์, และศิริพร  ปัญญาเมธีกุล. (2555). กลวิธีการโน้มน้าวในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี 

พ.ศ.2554  ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ.  วารสารภาษาและ

ภาษาศาสตร์, 31(1), 22-45. 

สิรินทรา ฤทธิเดช, และศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ.(2554). การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างรหัสอจัฉริยะ. วารสาร

มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 33(1), 61-80. 
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ช่ืนจิตต์ อธิวรกุล, และศิรพิร ปญัญาเมธีกุล. (2552).  Relevance in casual conversation between 

males and females. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 31(2), 67-80. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2551). การเช่ือมโยงความในห้องสนทนาไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 28(1-2), 

186-221. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2549). รูปแบบการทักทายในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต. ใน พลวัตของภาษาไทยใน

ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศิริพร ปญัญาเมธีกุล. (2548). ภาษาในห้องสนทนาทางอินเทอรเ์น็ต. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์, 27(1), 

63-71. 

 

Panyametheekul, S. (2018). Online chat room conversation. Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems, 10(7), 382-386. 

Srithep, T., & Panyametheekul, S. (2017). The Apology Speech Acts of Thai Monks. Journal of 

Korean Association of Thai Studies, 24(1), 163-193. 

Panyametheekul, Siriporn. (2010). Gender and politeness in computer-mediated 

communication. Thai contexts in Journal of Korean Association of Thai Studies, 17(2), 

115-145. 

Panyametheekul, Siriporn; & Herring, S. C. (2003, online). Gender and turn allocation in a Thai 

chat room. Journal of Computer-Mediated Communication, 9(1). Retrieved from 

http://jcmc.indiana.edu/vol9/issue1/panya_herring.html 

 

บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ณิชชา ชินธนามั่น; และศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ. (2559). เจตนาของหน่วยคำ “เปล่า” ที่ปรากฏในเรื่องสั้น

และนวนิยายไทย. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สห

วิทยาการสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 

2559: H195 – H206. 

บุษกล เจรญิพร; และศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ. (2559). กลวิธีความไม่สุภาพของตัวละครร้ายฝ่ายชายและตัว

ละครร้ายฝ่ายหญงิในละครโทรทัศน์ไทย. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื” มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559: H372 – H385. 

นิตย์รดี ตาดทอง; และศิริพร  ปัญญาเมธีกุล.  (2558).  เพศกับกลวิธีการใช้ภาษาบนเฟซบุ๊ก.  ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การ
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เรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงัคมโลก” ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558: 23-

32. 

ตินณภา เสน่หา; และศิรพิร ปญัญาเมธีกุล. (2557). การโจมตีและสนบัสนุนทางการเมืองทีป่รากฏในรายการชู

ธง.  ใน การสมัมนาวิชาการ เรื่อง ภาษากับอำนาจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 

มกราคม 2557: 254-282. 

รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา และศิริพร ปัญญาเมธีกลุ. (2555). วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจำวัน: 
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