
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 4 สิงหาคม
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภา
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด  18กันยายน
6. ศาสนา พุทธ สัญชาติ  

สถานภาพสมรส โสด  
น้ําหนัก 60 กิโลกรัม  

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 53  หมูที่
อําเภอ/แขวง         เมือง       
เบอรโทรมือถือ08-9097-4849อีเมล

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 53  หมูที่
อําเภอ/แขวง         เมือง       
เบอรโทรมือถือ 08-9097-4849อีเมล

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

  คุณวุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา ภาษาไทย 
  ปที่จบ  2548  

9.2 ระดับปริญญาโท   
  คุณวุฒิ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา ภาษาไทย 
  ปที่จบ  2552  

    9.3 ระดับปริญญาเอก  
  คุณวุฒิ  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชา ภาษาไทย 
  ปที่จบ  2559  

10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

10.1.1 การศึกษาบทเพลงลูกทุงของ สมเศียร พานทอง หรือชายเมืองสิงห ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน

วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ 

10.1.2 การแกปญหาความวิตกกังวลการพูดหนาชั้นเรียน

ราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ 2555

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาวพรโชค พิชญ อูสมบูรณ   

สิงหาคม 2552      
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
       

กันยายน 2524     
 ไทย เชื้อชาติ  ไทย จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร -  กรุปเลือด
 สวนสูง 170 เซนติเมตร   

หมูที่6 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต หนองบัว
 จังหวัด     จันทบุร ี รหัสไปรษณีย 22000
อีเมลpornchokusomboon@yahoo.co.thLINE IDtum1981

หมูที่6 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต หนองบัว
 จังหวัด      จันทบุรี       รหัสไปรษณีย 22000
อีเมลpornchokusomboon@yahoo.co.thLINE ID   tum1981

ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 2)(ค.บ.)   
       

       

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)     
       

       

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)     
       

       

การศึกษาบทเพลงลูกทุงของ สมเศียร พานทอง หรือชายเมืองสิงห ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน

วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ 2553 จํานวน 20 เปอรเซ็น  

การแกปญหาความวิตกกังวลการพูดหนาชั้นเรียน. ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย

2555 จํานวน 30 เปอรเซ็น    

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

    
    

ษาไทย   
    
    

จังหวัดที่เกิด สิงหบุรี    
กรุปเลือด A   
    

หนองบัว   
22000    
tum1981   

หนองบัว   
22000    

tum1981   

    
    
    

    
    
    

    
    
    

การศึกษาบทเพลงลูกทุงของ สมเศียร พานทอง หรือชายเมืองสิงห ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน

    

ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย

    



10.1.3 เสื่อคลุม : แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชกระบวนการมีสวนรวม กรณีศึกษา คนไทย 

– ชอง ตําบลจันทเขลม อําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปงบประมาณ 2560 จํานวน 5 เปอรเซ็น    

10.1.4 การสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการประเทศ

กัมพูชา โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทุน

สนับสนุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ (กรป.) ปงบประมาณ 2561 จํานวน 70 เปอรเซ็น   

 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 

10.2.1 พรโชค อูสมบูรณ. (2554). การศึกษาบทเพลงลูกทุงของ สมเศียร พานทอง หรือชาย เมืองสิงห. 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี. 5(2).จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี      

10.2.2 พรโชค อูสมบูรณ. (2554). ลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี: กรณีศึกษา ตําบลทาชาง อําเภอเมือง 

จันทบุรี. วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย. 5(9).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   

10.2.3 พรโชค อูสมบูรณ. (2558). “อิตถีพลังในนวนิยายไทยรวมสมัย: นัยสําคัญและการประกอบสราง”. 

ใน สหวิทยาภาษาไทย, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ วิธวิธีบูรณาการภาษาศาสตร 

วรรณกรรม และคติชนวิทยา.1 (1). กรุงเทพมหานคร: สัมปชัญญะ       

10.2.4 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ. (2558).“บุญรอด...อิตถีพลังแนวสูชีวิต”. ใน วารสารบัณฑิตศึกษา 

มนุษยศาสตรสังคมศาสตร. 4(1).ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.       

10.2.5 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ. (2559). “อีสาหญิงแพศยา...มารดาที่ดี”.ใน วารสารรมยสาร. 15(1).

บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.          

10.2.6 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ. (2559). “ครูไหว อิตถีพลังแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ”.ใน วารสารบัณฑิต

สาเกตปริทรรศน. 3(2).  รอยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.      

 
10.3 เอกสารตํารา 

10.3.1 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ (บรรณาธิการ). (2559). เอกสารประกอบการสอนภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร. โรงพิมพจันทนิมิต : จันทบุรี.          

10.3.2 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ. (2559). เอกสารประกอบการสอนวรรณกรรมไทย.จันทบุรี: สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี     

10.3.3 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ. (2561). ศิลปะการอานออกเสียง.จันทบุรี: สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี       

 
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  

10.4.1 วิทยากรโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2553 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 และจังหวัดตราด ระหวางวันที่ 23-27 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เค พีแกรนด 
จังหวัดจันทบุรี             

10.4.2 วิทยากรโครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียน ตชด. แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี              

10.4.3 วิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2555 
ระหวางวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2555 ณ หองวิทยบริการ โรงเรียนบอไรวิทยาคม อําเภอบอไร จังหวัดตราด  



10.4.4 วิทยากรโครงการคูปองพัฒนาครู ประจําปงบประมาณ 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ระหวางวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี              

10.4.5 วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จังหวัดจันทบุรี        
 
11. ประสบการณการสอน 

11.1 2548 ครูอัตราจางโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี     
11.2 2548 - 2551 ขาราชการครูผูชวย - คศ. 1โรงเรียนบานคลองใหญอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี  
11.3 2551 – 2552 ขาราชการครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
11.4 2552 - ปจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอําเภอเมืองจังหวัด

จันทบุรีรายวิชาที่สอนดังนี ้          
 11.4.1 ภาคเรียนที่ 1/ 2552          
  0100201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2013301  เอกสารและอักษรโบราณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.2 ภาคเรียนที่ 2/ 2552          
  0100201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  0100202  ศิลปะการฟงการพูด  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2013401  วรรณกรรมศึกษา   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2011401  วรรณกรรมปจจุบัน  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.3 ภาคเรียนที่ 1/ 2553          
  0100201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2011402  พัฒนาการของวรรณคดีไทย   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 
  2014402   อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห   
  2014602   การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร  3 ชั่วโมง/สัปดาห   
 11.4.4 ภาคเรียนที่ 2/ 2553          
  0100201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2011402  พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2014701  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ 3 ชั่วโมง/สัปดาห     
  2014702  ฝกประสบการณวิชาชีพฯ 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  1026603  การใชภาษาสําหรับครู  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.5ภาคเรียนที่ 1/ 2554          
  0100201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2011402  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2012203  ศิลปะการอานออกเสียง   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2014402  อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห   
 11.4.6ภาคเรียนที่ 2/ 2554          
  2014701  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ 3 ชั่วโมง/สัปดาห     
  2014702  ฝกประสบการณวิชาชีพฯ 3 ชั่วโมง/สัปดาห     
  2011402  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2012403 วรรณคดีนิราศ  3 ชั่วโมง/สัปดาห      



  2012102  ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห     
 11.4.7ภาคเรียนที่ 1/ 2555          
  2012203  ศิลปะการอานออกเสียง   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2011406  ประวัติวรรณคดีไทย  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.8ภาคเรียนที่ 2/ 2555          
  2012203  ศิลปะการอานออกเสียง   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2013102 ภาษาถิ่น   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2012102  ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห     
      2012403 วรรณคดีนิราศ  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.9ภาคเรียนที่ 1/ 2556          
  2012203  ศิลปะการอานออกเสียง   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2011402  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2011406  ประวัติวรรณคดีไทย  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 2013404 วรรณกรรมสังคมและการเมือง 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.10ภาคเรียนที่ 2/ 2556 (ลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต)      
 11.4.11ภาคเรียนที่ 1/ 2557 (ลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต)      
 11.4.12ภาคเรียนที่ 2/ 2557 (ลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต)      
 11.4.13ภาคเรียนที่ 1/ 2558 (ลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต)      
 
 11.4.14ภาคเรียนที่ 2/ 2558 (ลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต)      
 11.4.15ภาคเรียนที่ 1/ 2559          
  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา     
  2012203  ศิลปะการอานออกเสียง   3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2013301วรรณกรรมไทย  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2013401  วรรณกรรมปจจุบัน  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 2012401 วรรณกรรมวิจารณ  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.16ภาคเรียนที่ 2/ 2559          
  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา     
 2012401 วรรณกรรมวิจารณ  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2014405วรรณกรรมเอกของไทย 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2011302  วรรณกรรมในปจจุบัน  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.17ภาคเรียนที่ 1/ 2560          
  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา     
  2012201การอานทํานองเสนาะ 3 ชั่วโมง/สัปดาห      
  2013301วรรณกรรมไทย  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
      2013401  วรรณกรรมปจจุบัน  3 ชั่วโมง/สัปดาห      
 11.4.18ภาคเรียนที่ 2/ 2560          
  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา (เต็มเวลา)   
 11.4.19ภาคเรียนที่ 2/ 2560          
  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา (เต็มเวลา)   
 11.4.19ภาคเรียนที่ 1/ 2561          
  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา (เต็มเวลา)   
 11.4.19ภาคเรียนที่ 2/ 2561          



  ปฏิบัติงานสอนพื้นฐานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา (เต็มเวลา)   
 
12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

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

  


