
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน พ
3. ตําแหนงงานปจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. ศาสนาพุทธ สัญชาติ ไทย  
5. สถานภาพสมรส โสด  
6. ที่อยูปจจุบัน   

เลขที่ 41  หมูที่
  เมือง  จังหวัด
939-6541    

7. ระดับการศึกษา 
7.1 ระดับปริญญาตรี  

คุณวุฒิ                ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา      ภาษาไทย
  ปที่จบ       พ.ศ.2554

7.2 ระดับปริญญาโท   
คุณวุฒิ      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา     ภาษาไทย
  ปที่จบ      พ.ศ.2556

8. ผลงานวิชาการ 
8.1 ผลงานวิจัย 
 8.1.1 งานวิจัยเรื่อง ชู : วาทกรรมการแสดงออก
 8.1.2งานวิจัยเรื่อง ตระกูลแซ : 
จันทบุรี    
8.2 บทความวิจัย / วิชาการ 
 8.2.1 วุฒินันท สุพร และอุดมลักษณ ระพีแสง

ประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 

2558. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 8.2.2 วุฒินันท  สุพร, ทิพวรรณ จันทวงษและสิริยา มะลิวัลย

กรณีศึกษาชุมชนบานปาแดง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

2561. 81 – 92.(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ 

 8.2.3 สุวิชา ถาวร, ณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์

วารีเขตต. (2562). ตระกูลแซ : พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทา

จันทบุร.ี งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 

อยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 25

(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

8.3 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาววุฒินันท  สุพร    

พฤศจิกายน พ.ศ.2556     
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)    

 เชื้อชาติ ไทย     
 สถานภาพทางทหาร นักศึกษาวิชาทหาร 

หมูที่5 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต ทาชาง
จังหวัด         จันทบุรี รหัสไปรษณีย     22000  
       

ครุศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 1)    
ภาษาไทย       

2554       

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     
ภาษาไทย       

2556       

วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลูกทุง   
: พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติพันธุ กรณีศึกษาจังหวัด

       

วุฒินันท สุพร และอุดมลักษณ ระพีแสง. (2558). ชู: วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลูกทุ

ประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ,ี 143 – 149.(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

ทิพวรรณ จันทวงษและสิริยา มะลิวัลย. (2561). พิธีกรรมการทําขวัญนาเกลือ 

กรณีศึกษาชุมชนบานปาแดง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี. วิวิธวรรณสาร.2 (2) เดือนพฤษภาคม 

วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index 

ณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์, วุฒินันท สุพร, ปยะพรรณ มีสุข, กันติทัต การเจริญ และกนกวรรณ 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติพันธุ กรณีศึกษาจังหวัด

งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น และจัดการสิ่งแวดลอม

2562. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ,ี  473 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   
    
   
  
 กรุปเลือดโอ  

ทาชาง  อําเภอ/แขวง
 เบอรโทรมือถือ091-

    
    
    

    
    
    

    
พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติพันธุ กรณีศึกษาจังหวัด

    

วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลูกทุงการ.

การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 19-20 ธันวาคม 

บเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

พิธีกรรมการทําขวัญนาเกลือ : 

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมที่ 2) 

กันติทัต การเจริญ และกนกวรรณ 

งชาติพันธุ กรณีศึกษาจังหวัด

วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น และจัดการสิ่งแวดลอม

473 - 480. 



 8.3.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      
 8.3.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคติชนวิทยา       
 8.3.3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระทางภาษาไทย     

9. ประสบการณการสอน 
 - รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         
 - รายวิชาวรรณกรรมไทย          
 - รายวิชาวรรณคดีนิราศ          
 - รายวิชาคําและสํานวนไทย         
 - รายวิชาวรรณกรรมสังคมและการเมือง        
 - รายวิชาผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย      
 - รายวิชาวรรณกรรมมุขปาฐะ         
 - รายวิชาคติชนวิทยา          
 - รายวิชาวรรณกรรมวิจารณ         
 - รายวิชาการวิจารณวรรณกรรม         
 - รายวิชาแนวคิดและทฤษฎี         
 - รายวิชาพัฒนาการของวรรณคดีไทย        
 - รายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย         
 - รายวิชาประวัติวรรณคด ี         
 - รายวิชาการอาน การเขียนเพื่อใชในงานธุรกิจ       
 - รายวิชาศึกษาเอกเทศ          
 - รายวิชาแนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบื้องตน       
 - รายวิชาการศึกษาอิสระทางภาษาไทย         

10. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ  - ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ   -     
2. วันที่ไดรับ  - ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ   -     
3. วันที่ไดรับ  - ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ   -     
4. วันที่ไดรับ  - ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ   -     
5. วันที่ไดรับ  - ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ   -     

 
  


