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สุภัค  มหาวรากร และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ.  (2556).  การแปรรูปบทละครเร่ืองอิเหนา. ทุนสนับสนุน 
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สุภัค  มหาวรากร.  (2541).  การสร้างอารมณ์สะเทือนใจในบทละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2. วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 

  
บทความวิชาการ 

สุภัค  มหาวรากร และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ.  “การสรา้งสรรค์ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตนูโทรทัศน์”.   
ใน วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2557, หน้า 27-54. 

สุภัค  มหาวรากร และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ.  “นาฏยลลีาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอชาดกใน 
สังคมไทย” ใน วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2556, หน้า 139-163. 

สุภัค  มหาวรากร. “ความเปรยีบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศลิป์จาก 
           พระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก” ใน วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 สิงหาคม 2554 –  
           มกราคม 2555,  หน้า 71 – 94. 
สุภัค  มหาวรากร. “การสรา้งตัวละครคู่เปรียบในบทละครเรื่องอิเหนา” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” จัดโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2554. 

สุภัค  มหาวรากร. “สระโบกขรณใีนอรรถกถาชาดก : ความเปรียบกับการสื่อแนวคิดมรรคาสู่นิพพาน”  
             ใน วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2553,  หน้า 145 – 181. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทเจรจา”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี.  
           จัดท าโดยมูลนิธสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
            สยามบรมราชกุมารี), 2550,  หน้า 669 – 672. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละคร 1”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. จัดท าโดยมลูนิธิสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสดุา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี),  
2550,หน้า  672 - 674. 



สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละคร 2”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. จัดท าโดย 
          มูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช 
          กุมารี), 2550,หน้า  674 – 677. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละครดึกด าบรรพ”์  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี.  
          จัดท าโดยมูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
          สยามบรมราชกุมารี), 2550, หน้า  678 – 679. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนาค าฉันท”์  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. จัดท าโดยมูลนิธ ิ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี),  
          2550,  หน้า  680 – 681. 
สุภัค  มหาวรากร. “การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง” ใน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี 27  

ภาคเรยีนที่ 1 (2548), หน้า 82 – 98.  
สุภัค  มหาวรากร. “บุษบาเสี่ยงเทยีน : นัยส าคัญของฉากท่ีสร้างอารมณส์ะเทือนใจ”  
          ใน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี 24  ภาคเรยีนที่ 2 (2545),หน้า 33 – 39. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 : แง่งามที่สะท้อนภาพวัฒนธรรม”  
          ใน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี 21 ภาคเรียนท่ี 2 (2542), หน้า 40 – 47. 
สุภัค  มหาวรากร.  “เฉลิมพระเกยีรติพระเจ้ากรุงธนบุร,ี โคลง” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 
          เล่ม 4. กรุงเทพฯ : มูลนธิิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542,  หน้า 1717- 1720.  
สุภัค  มหาวรากร.  “ชมเครื่องคาวหวาน, กาพย์เห”่ ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม 4.  
          กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2542, หน้า   1754 -1756. 
สุภัค  มหาวรากร.  “ชมพยุหยาตราทางชลมารค, กาพย์เห่เรือ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
          เล่ม 4.  กรุงเทพฯ : มูลนธิิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542, หน้า 1757 -  1758. 

 

๒. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceeding)  

สุภัค  มหาวรากร. “บทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดก”  
          ใน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปีท่ี ๑4  ฉบับท่ี ๑ (๒๗), (25๕5),หน้า ๑ – ๒๓. 

       

๓. ต ารา/หนังสือ 

ผกาศรี เย็นบุตร สุภัค  มหาวรากร และนิธิอร พรอ าไพสกุล.  ภาษาไทยชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม 1-2  
            แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์,  
             255๕. 
ผกาศรี เย็นบุตร สุภัค  มหาวรากร และนิธิอร พรอ าไพสกุล.  ภาษาไทยชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม 1-2  



            แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์,  
             255๕. 
สุภัค  มหาวรากร และนิธิอร พรอ าไพสกุล.  ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
            พุทธศักราช 255๖ ตามส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์,  
             255๖. 
 
สุภัค มหาวรากร.  วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา.  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555. 
ผกาศรี เย็นบุตร  นิธิอร พรอ าไพสกุล และสุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1-2  
            แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์,  
             2552. 
ผกาศรี เย็นบุตร  ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ และสุภคั  มหาวรากร.  ภาษาไทยชั นมัธยมศกึษาปีที่ 4  เล่ม 1-2  
            แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์, 
   2552. 
ผกาศรี  เย็นบตุร วัลลภา ไทยจินดา และสุภัค มหาวรากร.  ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 1 . กรุงเทพฯ :  
             เอมพันธ์, 2550.  
สุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3  หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : เอมพันธ,์ 2551.  
สุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ,์ 2550. 
สุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ,์ 2548. 
สุภัค  มหาวรากร.  ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ,์ 2546. 

 

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปี 2557.    
ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปี 2556.    
การวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปี 2555.    
ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ าปี 2555.    

๕. ประสบการสอนในระดับอุดมศึกษา  

    ที่เชิญไปบรรยาย 



๖. การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 

พ.ศ. โครงการ สถาบัน 
2554 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม (เนปาล : 

การอนุรักษ์และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
ประเทศเนปาล 

2555 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

1. Yunnan University of 
Nationalities 
2. Yunnan Normal University 
(College of Arts and Science) 
3. Yunnan  University of 
Finance and Economics 
4. Dali University 
Guangxi University of 
Nationalities 
6. Guangxi University  
7. Guangxi Teachers 
Education University 
8. Guangdong University of 
Foreign Studies 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2556 โครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยสู่
ความเป็นนานาชาติ 

- Busan University of Foreign 
Studies 
- Hankuk University of Foreign 
Studies 
สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 โครงการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานสู่
ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศพม่า 

ประเทศพม่า 

2556 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
2557 โครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาไทย และฝึก

ปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น 
- มหาวิทยาลัยเมจิ  

- มหาวิทยาลัยโตเกียววิชา
การศึกษาต่างประเทศ 



พ.ศ. โครงการ สถาบัน 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 
2557 โครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาไทย และฝึก

ปฏิบัติการสอนภาษาไทย  
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (USSH) ณ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2557 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก ประเทศสเปนและโปตุเกส 
2557 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก ประเทศศรีลังกา 
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  
ประเทศอินเดีย 

 

 


