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ศิริพร ปญญาเมธีกลุ. (2551). การเชื่อมโยงความในหองสนทนาไทย. วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร. 28 (1-2): 186-221. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2549). รูปแบบการทักทายในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต. ใน พลวัตของภาษาไทยในปจจุบัน. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2548, ภาคเรียนท่ี 1). ภาษาในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต. วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  

27(1): 63-71. 

Panyametheekul, Siriporn. (2011). Conversational Dominance in a Thai Chat Room. in ICSSH 2011 
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Panyametheekul, Siriporn. (2010). Gender and politeness in computer-mediated communication in Thai 
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2. การนําเสนอผลงานวจิัย conference /abstract /proceedings 

ตินณภา เสนหา; และศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2557). การโจมตีและสนับสนุนทางการเมืองท่ีปรากฏในรายการชูธง.  ใน การ
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นิตยรดี ตาดทอง; และศิริพร  ปญญาเมธีกุล.  (2558).  เพศกับกลวิธีการใชภาษาบนเฟซบุก.  ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ: การเรียนรูและสรางสรรคจาก
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ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2551). เรียนรูภาษาจากหองสนทนา. ใน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังท่ี 2 ประจําป 2551 วันที่ 31 
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5.1 งานวิจัย เร่ือง การครอบครองการสนทนาในหองสนทนาไทย (Conversational Dominance in a Thai 

Chatroom)  ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย  ประจําป 2548  ประเภทไมกําหนดทิศทาง  
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Young Blood  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5.3 งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะหวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสือ่มวลชนไทย (An Analysis of Discourse 

within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: วิถีการเลี้ยงดสููวิถีความพอเพยีง หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปงบประมาณ 2555 
 
ภาระงานสอน 
รหัสวิชา รายวิชา 

ภษ 621  วัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉทวิเคราะห 

ภษ 641 การวิจัยดานภาษาศาสตร 

 
 

 

 




