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วัน เดือน ปีท่ีบรรจุ : 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2540 

ประเภทบุคลากร : ขา้ราชการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหารหลักสูตรนเิทศศาสตร์ดจิิทัล 

สังกัดภาควชิา : สังคมศาสตร์ 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ดจิิทัล 

E-mail : wipaweef24@gmail.com 

เบอร์ติดต่อ : 081 6361853 

สถานที่ติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96  หมู่ 2  ถนนปรีดีพนมยงค์  ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 

  

 
 

ประวัตแิละผลงาน 

ข้อมูลส่วนตัว 
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ปริญญาโท : 
นเิทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2540)  

ปริญญาตรี : 
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  วชิาโท ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
 

 
 

 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 : 
หลักสูตรแนวทางการศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์

เชิงวิพากษ์ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 : 
หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 1/2564  

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มีนาคม พ.ศ. 2564 : 
หลักสูตรเทคนิคการพูดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์  

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 : 
หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตพิีมพ์วารสารในฐาน Scopus ของไทย  

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 

 

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน : สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 

ประวัติการศกึษา 

หลักสูตรการอบรม 

ประวัติการท างาน 



   

 
  WIPAWEE FYETED  [3 of 5] 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Faculty of Humanities and Social Sciences  Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 

 

หนังสือ / ต ารา / เอกสารประกอบการสอน   

 
วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2562). หน่วยที่ 10 การเขียนสารคดี. เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเชิงวารสาร

 ศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2560). ต าราการเขียนบทความและสารคดีส าหรับงานสื่อสารมวลชน. กรุงทพฯ: 

 โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮ้าส์.  

 
วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์. เอกสารค าสอนหลักสูตรนิเทศ 

 ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

 
วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2559). หลักนเิทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2559. เอกสารประกอบการสอนหลักสูตร

 นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
 
 

งานวิจัย  

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2559). ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกิดจากข่าวหน้า 1 ของ 

 หนังสือพมิพ์รายวันภาษาไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครัง้ที่ 7. 

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2554). พฤตกิรรมการบรโิภคสื่อและการรับรู้ความเป็นจรงิในสื่อของวัยรุ่นใน

 ครอบครัวของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. เอกสาร

 ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับ

 พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2549). การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของผู้ขับรถยนต์โดยสารสามล้อรับจ้างในจังหวัด

 พระนครศรีอยุธยากับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. วารสารวิจัยและฝึกอบรม. มหาวิทยาลัย

 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 9 (3). 

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2548-2549). การวิจัยสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้รับทุนจากส านักงานพัฒนา

 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา.  
 

ผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัย  

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2545). การวิจัยทดลองผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ซีอีโอ) 

 เปรยีบเทียบจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทอง โดยสถาบันด ารงราชานุภาพ 

 กระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
 

บทความวิชาการ  

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2564). การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์การสร้างความหมายของวุฒิการศึกษา

 ในเพลงลูกทุ่ง. การประชุม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4.  

 16-17 ธันวาคม 2564. 

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2564). ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการรายงานข่าวออนไลน์. ประชุมวิชาการ-

 วิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ครัง้ที่ 1 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 ศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ BUFS). 31 สงิหาคม 2564.  

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ และสริิวรรณ นันทจันทูล. (2563). ภาพตัวแทนการตอบสนองของชาวชนบทต่อวาทกรรม                 

 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความทันสมัยที่น าเสนอในเพลงลูกทุ่ง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

 ล าปาง. 9 (3), 86-105. 

 

วิภาวี ฝ้ายเทศ และสริิวรรณ นันทจันทูล. (2563). ชุดความคิดต้านวาทกรรมการพัฒนาระบบการศึกษา

 ไทยผ่านเพลงลูกทุ่ง. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทาง

 วิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมในวิถีโลก

 สมัยใหม่” (Thai in the Modern World) ในรูปแบบสื่อออนไลน์. 17-18 ธันวาคม 2563, 

 138-153. 

 
วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2543). การเสนอข้อมูลขา่วสารเชิงปริมาณในการสร้างโลกความเป็นจริงของสื่อมวลชน. 

 วิทยาการจัดการปรทิรรศน์. 3 (3), 61-65. 

 วิภาวี ฝ้ายเทศ. (2542). โลกของ “คนรุ่นใหม่” จักรวรรดทิุนนิยมเสรี. ใน ราชภัฏกรุงเก่า. 5 (10), 55-60. 
 

วิทยานพินธ์  

 
วิภาวี วิโรจน์พันธุ์. (2539). การสร้างความหมายวัฒนธรรมวัยรุ่นในรายการปกณิกะบันเทิงทาง

 โทรทัศน์. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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พ.ศ. 2564 : ได้รับรางวัลสุดยอดนักอ่าน งานสัปดาห์ห้องสมุด 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2560 : ได้รับรางวัลนักวิจัยดเีดน่ 112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2556 : 
ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบุคลิกภาพ การสอน และการดูแลนักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2539 : ได้รับทุนวิทยานพินธ์ระดับมหาบัณฑิต ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก 

 
 

 

พ.ศ. 2561 : 
การประชาสัมพันธ์ในยุคดจิิทัล  

จัดโดย ส านักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2556-2564 : 

การอบรม “เยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ”

จัดโดย สาขาวิชานเิทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รางวัล/ทุนการศึกษา 

ประสบการณ์การเป็นวทิยากร 


