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ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (Curriculum Vitae) 

 

1. ชื่อ นายปฐมพงศ์ นามสกุล ณ จัมปาศักดิ ์(ลิ้มเจริญ)  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   E-mail:  pratompong.l@msu.ac.th 

2. สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 ปร.ด.(ไทยศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
2 2550 ศศ.ม. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2547 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

     
4. ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 

อธิราชย์ นันขันตี ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ เกรียงไกร ผาสุตะ ภาวดี พันธรักษ์ สุวิมล ค าน้อย อภิรดี แข้

โส. (2561). ญ้อสองฝั่งโขง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปัน

เขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436. ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) 

ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ. (2558). หมอธรรม : ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และเครือข่ายทางสังคมในภาคอีสาน. 

ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา. 

 

บทความวิชาการ 

2562 - 2563        ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ ์พลวัตพิธีกรรมเลี้ยงหอมเหศักดิ์เมือง จ าปาสัก 

2563                  ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ ์อุรังคนิทานส านวนเมืองจ าปาสัก 

ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ (2557). ผ้าอีสาน : กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ผู้ไทและไทย-

เขมร 
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5. ภาระงานสอน  
ระดับปริญญาตรี 
100 1 368 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีสาน 
         (Cultural Tourism in Isan) 
1001 213 ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
     (Thai Arts and Culture for Tourism) 

 
 

6.ประวัติการท างาน ผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

   สาขางานที่เชี่ยวชาญ: ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

   ประวัติการท างาน  

2561 เป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้าครั้งแรกในจังหวัด
มหาสารคาม โดยมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ 

2560  เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบปรับปรุง พระบรมธาตุนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 
2559 เป็นคณะกรรมการท างานในพิธีพระราชทานเพลิง หลวงปูบุ่ญหนา  ธัมทินโน วัดป่าโสตถิ

ผล อ.พรรณนิคม จ.สกลนคร 
2559 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบวิหารประดิษฐานพระเจ้าองค์กาส วัดบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 
2559 เป็นคณะกรรมการท างานในพิธีพระราชทานเพลิงพระภาวนาวิศาลเถระ (บุญม ี โชติ

ปาโล) วัดสระประสานสุข จังหวัดอุบลราชธานี  
 2559  เป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างพระพุทธกันทรวิชัยฯ รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 เป็นผู้ริเริ่มโครงการบุญหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นประเพณี ประจ า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2557 เป็นกรรมการท างานในพิธีพระราชทานเพลิงพระราชวุฒาจารย์ (สวัสดิ์  ขันติวิริโย) วัด
โพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

มิถุนายน 2549 เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนวัดนาควิชัย ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดงานสมโภช
ฉลองพระเจ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ์วัดนาควิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2548 เป็นกรรมการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมมหาสังฆปรินายก โดยได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
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2547 เป็นกรรมการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี  โชติปาโล)  โดย
ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ ชิดชัย  วรรณสถิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

2546  เป็นผู้ช่วยร่วมส ารวจจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ วัดใหม่นครบาล  
จังหวัดราชบุรี ในโครงการส านักงานหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  

2546 เป็นวิทยากรในโครงการ “กรมศิลปากรสัญจร ของส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ณ  โรงเรียนพุทธบูชา พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
2542 เป็นกรรมการ (ฝ่ายกีจู) ในงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 4 ของมลูนิธิอุดร

สว่างเมธาธรรมสถาน จ.อุดรธานี 
 
โครงการวิจัยอ่ืนๆ  
2559 โครงการรื้อฟ้ืน-สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีพุทธาภิเษกตามแบบฉบับของอีสาน 

ทุนอุดหนุนโครงการงานวิจัยการท านุบ ารุงเป้า ประจ าปี 2559 (ผู้วิจัย) 
2559-2561 โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานเครื่องฮ้อยเครื่องพัน

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนอุดหนุนโครงการงานวิจัยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่ง
เป้า ประจ าปี 2559-2561 (ผู้วิจัย) 

2559-2561 โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ า ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรม
นายก  และแห่ดอกไม้บุญ เดือน  5  ทุน อุดหนุนโครงการงานวิจัยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจ าปี 2559-2561 (ผู้วิจัย) 

 
  
เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 2550  โล่เกียรติคุณ ในฐานะให้ค าปรึกษาด้านประเพณีอีสาน โบราณมาโดยตลอด 

2549 ประกาศเกียรติคุณ เป็นที่ปรึกษา “งานพิธีพุทธบูชามหาพุทธานุภาพ พระบรม
สารีริกธาตุ” เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 2548  เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษาในงานพิธี “สลองพระเจ้า” สถาบันพลศึกษามหาสารคาม 
 2548  เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษาในงานพิธี “สลองพระเจ้า” มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

2546 เกียรติบัตรเป็นก าลังส าคัญในพิธีสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรม ายก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2546 เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษา การสมโภชพระประจ าเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมือง

มหาสารคาม 
 


