สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววภาวรรณ อยยเย ยยน

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

การศศกษา

สบงกบด

ภาคววชาภาษาไทย คณะมนนษยศาสตรย บางเขน

อ.ด. (ภาษาไทย), มหาววทยาลลยศวลปากร, ไทย,
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรย-ภาษาไทย), มหาววทยาลลยมหวดล, ไทย,
ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย), มหาววทยาลลยศวลปากร, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เสสยงและระบบเสสยงภาษาไทย (Sounds and Sound Systems in Thai), โครงสรรางภาษาไทย (Thai Structure), ภาษาไทยเพพอพ การสพอพ สาร
(•Thai Language Usage)

โครงการววจยบ
ปป 2553-2554 โครงการการจลดททารายงานววเคราะหยคาท พพนพ ฐานของนลกเรสยนชลนพ ประถมศศกษาปปทพส 1, 2 และ 3 ( ผยรร วย มโครงการ ) ไดรรบล ทนนจากสทานลกงานคณะกรรมการการศศกษา
ขลนพ พพนพ ฐาน
ปป 2557-2558 การปรลบปรนงและพลฒนาหลลกสยตรปรลชญาดนษฎสบณ
ล ฑวต (ภาษาไทย) คณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนราโครงการ ) ไดรรบล ทนนจากคณะ
มนนษยศาสตรย ภาคววชาภาษาไทย
ปป 2557-2558 การพลฒนากรอบงานววจยล สหววทยาการ คณะมนนษยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตร ( หลวหนราโครงการ ) ไดรรบล ทนนจากทนนอนดหนนนววจยล จากคณะมนนษยศาสตรย
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- Wipawan Yooyen, "พระเจราบรมวงศยเธอ กรมหลวงวงษาธวราชสนวท ปราชญยผแรย กรปญ
ป หาความลลกลลนพ ของการใชรไมรตรส และไมรไตยคใรย นภาษาไทย", วารสารอลกษรศาสตรยศลว ปากร 30
(2) (2008) 9-24
- Wipawan Yooyen, "โรสณสยย วงศยหมลดทอง และ ววภาวรรณ อยยเย ยยน. 2554. “การศศกษาเปรสยบเทสยบนวทานพพนพ บรานภาคใตรของอทาเภอสวงหนคร จลงหวลดสงขลา ในอดสตกลบ
ปปจจนบนล . “วารสารภาษาไทยและวลฒนธรรมไทย 4, 8 (ธลนวาคม 2553 – พฤษภาคม 2554) : 158-172.", วารสารภาษาไทยและวลฒนธรรมไทย 4 (8) (2010) 158-172
- Wipawan Yooyen, "วรรณนวสา ปานพรม และววภาวรรณ อยยเย ยยน. 2556. “คทาขยายบอกปรวมาณทสปพ รากฏในนวนวยายไทย. “วารสารภาษาไทยและวลฒนธรรมไทย 6, 12 (
ธลนวาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)", ารสารภาษาไทยและวลฒนธรรมไทย 6 (12) (2012) 163-177
- กนกวรรณ ศรสบญ
น ธรรม, Wipawan Yooyen, "สยวนขยายคทาเรสยกสลมผลส : กรณสศกศ ษาในนวนวยายไทยรางวลลวรรณกรรมสรรางสรรคยยอดเยสยพ มแหยงอาเซสยน", วารสารภาษาไทย
และวลฒนธรรมไทย 7 (13) (2013) 88-101
- นนทวยา จลนทรยเนตรย, Wipawan Yooyen, "คทาขยายบอกลลกษณะการรลบรยทร างประสาทสลมผลสทลงพ 5 ในภาษาไทย", รมยสาร 12 (2) (2014) 154-161
- น.ส.ณลฐนลนทย คทาภา , Wilaisak Kingkham, Wipawan Yooyen, "Positive Identity with Negative Implications of the Disabled:The Relationship between
Language and Identity of the Disabledin Thai Society", วารสารมหาววทยาลลยศวลปากร 35 (1) (2015) 129-148
- พลฒนะ จรรยาสนทธววงศย, Kowit Pimpuang, Wipawan Yooyen, "The Word "Space" and Its Meaning in the Building Control Law", วารสารววชาการคณะ
สถาปปตยกรรมศาสตรย สจล. 18 (22) (2016) 40-53
- ราตรส แจยมนวยม, Wipawan Yooyen, พนทธชาตว โปธวบาล, "A Comparative Study of Time Expressions Reflection of Worldviewsin Thai and Burmese By Ratree
Chamniyom Wipawan Yooyenand Puttachat Potibal", วารสารมหาววทยาลลยศวลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 1 (2559) 36 (1) (2016) 159-186
- ชยวงศย กลวนพ เลขา, Supatra Indana, Wipawan Yooyen, "The Relationship between Language and Ideology in Narrative Discourse ofthe Group against
Violence toward Women in Thai Society.", วารสารมหาววทยาลลยนครพนม 6 (2) (2016) 87-95
- น.ส.ชลภลสสรณย บวนอวบรอฮสม, Pratuang Dinnaratna, Wipawan Yooyen, "Figure of Speech Usage Existing in Thai Literatures Related to Seasons in
Thailand", รมยสาร 15 (3) (2017) 135-144
- น.ส.สนวมว ล คทานวน, Wipawan Yooyen, Pratuang Dinnaratna, "The Strategy for the Moods of the Character Ravana by “Repetition”", รมยสาร 15 (3) (2017)
127-133
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
พวมพยครลงพ ลยาสนดเมพอพ 9/5/64

หนรา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววภาวรรณ อยยเย ยยน

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาภาษาไทย คณะมนนษยศาสตรย บางเขน

ระดลบชาตว
- นายพลฒนะ จรรยาสนทธววงศย, Kowit Pimpuang, Wipawan Yooyen, "Semantic Explanation in the Ministerial Regulations LV (B.E.2543) in the Building Control
Act B.E.2522: With Special Reference to Consultation of the Building Control Law B.E.2545-2552", การประชนมววชาการระดลบชาตว ราชภลฏศรสสะเกษววชาการ ครลงพ ทสพ
3 (2016)
- น.ส.วรรณพร พยลเจรวญ, Wipawan Yooyen, SIRIWAN NANTACHANTOON, "Speech Act and Faith on Fate PredictionZodiac Year of the Cock B.E. 2559", ตาม
รอยพระยนคลบาท เกษตรศาสตรยกาท แพงแสน ประชนมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกทาแพงแสน ครลงพ ทสพ 13 The 13th KU-KPS Conference (2016)
- น.ส.ขจสภรณย โตตะบนรนว ทรย, Wipawan Yooyen, Sureerat Bumrungsuk, "Conceptual Metaphor of Fear in Horror Novels", การประชนมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกทาแพงแสน ครลงพ ทสพ 15 จ.นครปฐม (6-7 ธลนวาคม 2561) (2018)
ผลงานววจยล นสเพ ปปนรายการรวบรวมระหวยางปป 1 มกราคม 2551 - 9 พฤษภาคม 2564

พวมพยครลงพ ลยาสนดเมพอพ 9/5/64

หนรา 2 จาก 2

