
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 6  ธันวาคม  
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด 2  มีนาคม  2525
6. ศาสนา พุทธ สัญชาติ  

สถานภาพสมรส โสด  
น้ําหนัก 55  สวนสูง

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 1091/48 หมูที่
อําเภอ/แขวง  เมือง  
เบอรโทรมือถือ  -       อีเมล 

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที ่     56/9 หมูที ่  2   
อําเภอ/แขวง  เกาะชาง 
โทรมือถือ   -            

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

  คุณวุฒิ  ศิปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา ประวัติศาสตร
  ปที่จบ  2547  

9.2 ระดับปริญญาโท   
  คุณวุฒิ  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการเมืองการบริหารจัดการ
  ปที่จบ  2550  

    9.3 ระดับปริญญาเอก  
  คุณวุฒิ  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
  ปที่จบ  2560  

10. ผลงานวิชาการ 
10.1 ผลงานวิจัย 
    จุตินันท ขวัญเนตร. (2556). เครือขายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบอนคาสิโนตาม

ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 จุตินันท ขวัญเนตร. (2556). ความรวมมือทางการคาไทย

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว จุตินันท    ขวัญเนตร  

ธันวาคม  2555     
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    
       

2525      
 ไทย เชื้อชาติ  ไทย จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร -  กรุปเลือด
สวนสูง 153   

หมูที ่   -  ถนน/ซอย ทาแฉลบ ตําบล/เขต 
 จังหวัด จันทบุรี       รหัสไปรษณีย 

 jkwunnate@gmail.com     LINE ID - 

 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต เกาะชางใต
  จังหวัด  ตราด      รหัสไปรษณีย
           อีเมล jkwunnate@gmail.com        LINE ID

ศิปศาสตรบัณฑิต       
ประวัติศาสตร       

       

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต      
เศรษฐศาสตรการเมืองการบริหารจัดการ    

       

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต      
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ   

       

เครือขายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบอนคาสิโนตาม

กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก. ศูนยการศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร 

ความรวมมือทางการคาไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตราด-

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี  

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

    
    
    
    
    

จังหวัดที่เกิด ระยอง    
กรุปเลือด B   

 ตลาด         
 22000            
    

เกาะชางใต         
รหัสไปรษณีย 23170   
LINE ID -   

    
    
    

    
    
    

    
    
    

เครือขายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบอนคาสิโนตาม

ศูนยการศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร 

-เกาะกง. สถาบันวิจัยและ



 จุตินันท ขวัญเนตร. (2557). ภูมิปญญาประมงพ้ืนบานในการสรางและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

ระบบนิเวศปาชายเลน กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง. สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา. 

 จุตินันท ขวัญเนตร. (2557). การสรางคานิยมประชาธิปไตย ชุมชนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบางพระ จังหวัด

ชลบุรี. สถาบันพระปกเกลา. 

 ผศ. (ภาษา 2สาขานิเทศศาสตร) จุตินันท ขวัญเนตร และ อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค.ดร.อ , นักรบ  เถียรอ่ํา.ดร.
(2561)แนวทางแกไขการลักลอบ และบริโภคบุหรี่เถื่อนนําเขาทางชายแดน ไทย กัมพูชาในเขตจังหวัดภาค –
ตะวันออก : ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี (.ศจย)
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
    จุตินันท ขวัญเนตร (2559). มาตรการเพ่ิมศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตชุมชนประมง

จังหวัดชายฝงทะเลตะวันออก : กรณีศึกษาอําเภอแหลมสิงหจังหวัดจันทบุรีและอําเภอคลองใหญจังหวัดตราด.ทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 

    จุตินันท ขวัญเนตร.(2561)การวิจัยเช. ิงปฏิบัติการแบบมีสวนในการจัดการการทองเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศเพื่อการ
พัฒนาชุมชนชายฝงชายแดนภาคตะวันออกอยางยั่งยืนกรณีศึกษาทุน.ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด :
วิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 
     จุตินันท ขวัญเนตร(2559) เศรษฐกิจยามสงคราม (War Economy) นัยยะสําคัญตอกระบวนการขึน้สู

โครงสรางอํานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกง. วารสารเศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา ปที่ 4 ฉบับที่ 2 หนา 49-76. 

      ชูวงศ อุบาลี, จุตินันท ขวัญเนตร, สิตางศ เจริญวงศ, เอื้อมพร รุงศิร.ิ การมีสวนรวมดานการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี. วารสารมหาวิทยาลัย

สงฆนครลําปาง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2562). 

      จุตินันท ขวัญเนตร,เอื้อมพร รุงศิริ, สิตางศ เจริญวงศ. การจัดการทองเที่ยวชุมชนนิเวศแบบมีสวนรวมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนชายฝงชายแดนภาคตะวันออกอยางยั่งยืน กรณีศึกษา:ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัด

ตราด.วารสารเศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา.ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562.) 

10.3 เอกสารตํารา 
              
              
              
              
              
              
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
              
              
              
              
              
              
 
 
 



11. ประสบการณการสอน 
 2223467 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและโลกาภิวัตน 3 หนวยกิต 

 2221423 ความรูพื้นฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ  3 หนวยกติ 

 2224416 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร  3 หนวยกิต 

 2221431 แนวคิดและทฤษฎีการเมือง    3 หนวยกิต 

 2222461  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเมืองไทย   3 หนวยกิต 

 2224417 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร   3 หนวยกิต 

 2223490 การเมืองเรื่องกลุมชาติพันธุในอาเซียน   3 หนวยกิต 

 2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม     3  หนวยกิต 

 2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร   3 หนวยกิต 

 0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน     3 หนวยกิต 

 2223461 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน    3 หนวยกิต 

12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
2. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
3. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
4. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
5. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       

  


