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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. 

  

 

 

 



3. ต ารา/หนงัสือ 

กรรณกิาร์  สจักุล,  อคัวิทย์  เรืองรอง,  พ.อ.หญิง  อาทชิา  วงศ์สวุรรณ,  สาระ มผีลกจิ,  มณลดา  ศุขอร่าม,   

 และรัชดา  โชตพาณชิ.  (บก.).  ตน้ธารการศึกษา  สว่างวฒันาคุณพลิาส.  กรงุเทพมหานคร :สถาบนัพัฒนา 

คุณภาพวิชาการ (พว.); 2555.   

อคัวิทย์   เรืองรอง. “เมื่อ ‘หญิง’ ประกาศชัยเหนือ ‘ชาย’ : บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมเร่ือง “แก้วหน้าม้า” ในสงัคมไทย”.  

 พธีิกรรม  ต านาน  นิทาน  เพลง  :  บทบาทของคติชนกบัสงัคมไทย. กรงุเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย , 2549; 57 – 110. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. ถกัถอ้ยรอ้ยความคิด : รวมบทความดา้นวรรณกรรมศึกษา. คณะมนุษยศาสตร ์

 และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา; 2546. 

อคัวิทย์   เรืองรอง. เอกสารประกอบการสอนเร่ือง  การอ่านเพือ่อุดมคติ. คณะมนุษยศาสตร์และ 

 สงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา; 2546.   

อคัวิทย์  เรืองรอง. แนวพระราชด าริเกี่ยวกบัการพฒันาประเทศ จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิ พลอดุลยเดช  และแนวทางการประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันานิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา.  สาขาวิชา 

พัฒนศึกษา  ภาควิชานโยบายและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครศุาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย; 2556.   

อคัวิทย์  เรืองรอง. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน ราชอาณาจกัรกมัพูชา.  กรงุเทพมหานคร : เอส.พี. อนิเตอร์เอด็ดูเคชั่น ; 2556. 

อคัวิทย์  เรืองรอง. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน ราชอาณาจกัรไทย.  กรงุเทพมหานคร : เอส.พี. อนิเตอร์เอด็ดูเคชั่น; 2556. 

อคัวิทย์  เรืองรอง. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน สาธารณรฐัสิงคโปร.์  กรงุเทพมหานคร : เอส.พี. อนิเตอร์เอด็ดูเคชั่น; 2556. 

อคัวิทย์  เรืองรอง. พจนานุกรมภาพ 10 ภาษาอาเซียน.  กรงุเทพมหานคร : สื่อสร้างสรรคพั์ฒนา; 2557.   

 

4. ภาระงานสอน 

       -  

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

  - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


