
1. ช่ือ – สกุล        นางปัณฉัตร  หมอยาดี 

2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร    รองศาสตราจารย์ ดร. 

3. ต ำแหน่งทำงบริหำร/ต ำแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

4. สถำนที่ติดต่อ   ที่ท ำงำน :  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    โทรศัพท์ :  02-504-8627 

    Email :  pannachats@yahoo.com 

5. คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก   สถำบัน  ปีท่ีส ำเร็จ 

ปริญญำตรี ศิลปศาสตร์

บัณฑิต  

 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  2535 

ปริญญำโท ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต 

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 

ปริญญำเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

วัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

อ่ืน ๆ - - - - 

 

6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

   

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

 7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 

  1.  งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

                  - วิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย สุโขทัย 
ธรรมาธิราช  พ.ศ.2553 

    2.  งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
                  - ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2553 
                  - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1  ของ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (พ.ศ.2550 - 2555) 
                  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ   
 
 



              1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
              2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
              3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 
 
8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน (2554-ปัจจุบัน) 

ปัณฉัตร หมอยาดี. (2555). หน่วยที่ 11. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง พ.ศ. 2516-2535 ใน  
ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยที่ 9-15.                        
(น.11-1 – 11-34). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัณฉัตร หมอยาดี. (2555). หน่วยที่ 1 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดี- 
        ศึกษา หน่วยที่ 1-8. (น. 1-1 – 1-43). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ปัณฉัตร หมอยาดี. (2556). หน่วยที่ 3. เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2475-2504. ใน เอกสารการ 

สอนชุดวิชาเศรษฐกิจไทย หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 3-1 – 3-40). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัณฉัตร หมอยาดี สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล และเมธีพัชญ์ จงวโรทัย. (2555). หน่วยที่ 15. ประเด็นส าคัญด้าน 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม ใน ประมวลสาระชุดวิชา   การวิเคราะห์การ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยที่ 9-15. (น. 15-1 – 15-37). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลป 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

ปัณฉัตร หมอยาดี และเมธีพัชญ์ จงวโรทัย. (2555). หน่วยที่ 15 การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ ์และการฟื้นฟู 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที ่1, น. 15-1 – 15-34). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช. 

ปัณฉัตร หมอยาดี วารุณี โอสถารมย์ และนิศากร บุตรงามด.ี (2555). หน่วยที่ 1 แนวคิดของวัฒนธรรมกับการ 
ท่องเที่ยว ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หน่วยที ่1-8 (น. 1-1 – 1-44). นนทบุรี:  
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัณฉัตร หมอยาดี และสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. (2555). หน่วยที่ 5 วิจิตรศิลป์ เพ่ือการท่องเที่ยวไทย ใน  
เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 (น. 5-1 – 5-63). นนทบุรี: สาขาวิชา 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ศิราพร ณ ถลาง ปัณฉัตร หมอยาดี และสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. (2555). หน่วยที่ 1. ขอบเขตและสถานภาพ 
ของไทยศึกษา ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้ง 
ที ่1, น. 1-1 – 1-33). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
 
 
 



9. งำนวิจัย (2556-ปัจจุบัน) 

เมธีพัชญ์ จงวโรทัย และปัณฉัตร หมอยาดี. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   และวิถ ี
ชีวิตของชาวมลาบรี ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร 
มาธิราช. 

 

 


