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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 
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5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 
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