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ผลงานการประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์ล้านนาประเภทคร่าวซอ
ยุทธพร นาคสุข. (๒๕๔๘). “คร่าวหนังสือปีใหม่ล้านนา จ.ศ.๑๓๖๗ ปีดับเร้า” ใน วารสารไชยนารายณ์.
๗ (๑), ๒๐-๒๔.
ยุทธพร นาคสุข [แก้วน้าสา]. (๒๕๕๕). “คร่าวส่งสการพระครูพิศาลนันทคุณ” ใน โปสเตอร์ที่ระลึก. งาน
พระราชทานเพลิ งศพพระครูพิศาลนันทคุณ (นิคม ฉฬภิญโญ น้าลั ด) อดีตเจ้าคณะตาบล
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด น้ าลั ด ต.นาปั ง อ.ภู เ พี ย ง จ.น่ า น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ - ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

๘

การนาเสนอผลงาน (คัดสรร)
ค.ศ./พ.ศ.
2010
2015
2015

2016
๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๒

เรื่องที่นาเสนอ

รายละเอียดของงาน

5th Asian Graduate Forum, July 7, 2010, The
Asia Research Institute (ARI) of the National
University of Singapore (NUS), Singapore
The Dhamma Lanna Script for Writing 16th World Sanskrit Conference, June 28 –
Sanskrit
July 2, 2015, Bangkok, Thailand
The Inscriptions of the Pagan Kingdom
International Conference on Burma/
Studies BURMA/MYANMAR IN TRANSITION:
Connectivity, Changes and Challenges, July
24–26, 2015, Chiang Mai, Thailand
A Linguistic Identification of Tai Kalom
5th International Conference of Lao Studies,
July 8-10, 2016, Thammasat University’s
Tha Prachan campus, Bangkok, Thailand
ข้อเสนอในการจัดผังฉันทลักษณ์คร่าวซอแบบใหม่ โครงการประชุ ม ระดั บ ชาติ เ รื่ อ ง ล่ อ งล้ า นนา :
ภาษา วรรณคดี ประเพณี พิ ธี ก รรม วั ฒ นธรรม
ดนตรี สู่ วิ ถี ก ารท่ อ งเที่ ย ว จั ด โดย ฝ่ า ยวิ จั ย และ
นวั ต กรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ
ส านั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ฒ นธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คร่าวเชียงแสนแตก
การสัมมนาวิชาการเรื่องสุโขทัยศึกษาและล้านนา
ศึกษา จัดโดย สานักงานราชบัณฑิตยสภา วันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลาน
หลวง
วิชาการอ่านจารึกกับการคานวณ
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น :
“วั น เวลา ภาษา จารึ ก ” จั ด โดย ส านั ก งานราช
บัณฑิตยสภา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เอส ดี อเวนิว
Intha Phonology

๙

งานฝึกอบรม –วิทยากร
วิทยากร, โครงการอบรมภาษาพม่าแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗.
วิทยากร, หลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
เอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.
วิทยากร, โครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๖
อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม.
วิทยากร, หลักสูตรอบรมภาษาไทยสาหรับแพทย์ประจาบ้านชาวต่างชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑.
งานบริการวิชาการ
- คณะกรรมการจัดทาบทความทางวิชาการ ภาษาไทยถิ่นเหนือ แต่งตั้งโดยราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
- คณะกรรมการดาเนินการจัดทาพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ แต่งตั้งโดยราชบัณฑิตยสภา
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ แต่งตั้งโดยราชบัณฑิตย
สภา (พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์การถอดภาษาตระกูลไท (Tai Language Family) เป็นอักษรโรมัน
แต่งตั้งโดยราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการดาเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเทศไทยในอนาคต ประเด็นวัฒนธรรมและ
ภาษาไทย (อัตลักษณ์ความเป็นไทย) แต่งตั้งโดยราชบัณฑิตยสภา (มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปัจจุบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๕)
- คณะทางานจัดทาปฏิทินดาราศาสตร์ แต่งตั้งโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาโครงการฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
๑๐

งานบริการวิชาการ (ต่อ)
- ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์เมืองน่าน ในโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน
(หลังเก่า) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๒)
- กองบรรณาธิการวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในวารสาร ดังต่อไปนี้ (ตามผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)
วารสารภาษาและวัฒนธรรม (TCI 1)
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (TCI 1)
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (TCI 1)
วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1)
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม (TCI 2)
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (TCI 2)
วารสารดารงวิชาการ (TCI 2)
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยของแก่น
มหาวิทยาลัยของแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

- กรรมการตั ด สิ น การประกวดพู ด เล าเรื่ อ งความภาคภู มิ ใ จในท องถิ่ น ด วยภาษาถิ่ น จั ด โดย
ราชบัณฑิตยสภา (๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
- กรรมการตัดสินประกวดเพลงกล่อมลูก (ภาคเหนือ) จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)
ผลงานประพันธ์เพลงบรรเลงพื้นบ้าน
เพลงเสียงน่าน (เข้าถึงจาก https://www.youtube.com/watch?v=UNNgYgO92Jw)
(เข้าถึงจาก https://www.youtube.com/watch?v=wQOIcWmbTv4)
(เข้าถึงจาก https://www.youtube.com/watch?v=7fOjq3hx8sY)

๑๑

