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ศ.บ.(การเงรน), มหาวรทยาลนยรามคชาแหง, ไทย, 2543
ศศ.ม.(พนฒนสนงคมศาสตรร), มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร, ไทย, 2549

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การพนฒนาสนงคม

โครงการววจยบ
ปป 2550

โครงการวรจยน ประเมรนผลหลนกสสตรการบรรหารงานภาครนฐและกฏหมายมหาชน (รสนร ททท 6) ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากสถาบนนพระปกเกลผา

ปป 2552

พจนานสกรมภาษาคชาเมมอง – ไทย – อนงกฤษ ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2552
พฤตรกรรมจรรยธรรมและผลกระทบของการใชผเครมอขรายอรนเทอรรเนนตของนรสตร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร วรทยาเขตบางเขน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสด
หนสนวรจยน มก.
ปป 2552

ลทลาภาษาในวรรณกรรมของจรตร ภสมศร กน ดร:ด การศศกษาเชรงวรเคราะหร ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2553
กระบวนการบรรหารจนดการทรองเททยท วชสมชนโดยยศดหลนกเศรษฐกรจพอเพทยงและธรรมาภรบาลในพมนพ ททท อชาเภอพะโตตะ จนงหวนดชสมพร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2555-2557 โครงการฐานขผอมสลคสภร าษาอาเซทยน+6 ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากศสนยรอเร ลนคทรอนรกสรและคอมพรวเตอรรแหรงชาตร
ปป 2557-2558 การพนฒนากรอบงานวรจยน สหวรทยาการ คณะมนสษยศาสตรร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตร ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน จากคณะมนสษยศาสตรร
ปป 2557-2558 ความตผองการดผานการพนฒนาทรนพยากรมนสษยรของบสคลากรคณะมนสษยศาสตรร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากเงรนอสดหนสนการวรจยน
จากงบประมาณเงรนรายไดผคณะมนสษยศาสตรร
ปป 2558-2559 ปปจจนยททมท ผท ลตรอพฤตรกรรมการทชาวรจยน ของบสคลากรสายวรชาการ คณะมนสษยศาสตรร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน
คณะมนสษยศาสตรร
ปป 2558-2559 อาเซทยนนรทศน นร: การศศกษาอนตลนกษณรอาเซทยนในนรทานมหนศจรรยร ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากคณะมนสษยศาสตรร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร
ปป 2559-2560 พระธาตสประจชาปปเกรดจชาลองในภาคกลาง:ความสนมพนนธรของความเชมอท และพรธกท รรมกนบการทรองเททยท วเชรงศาสนา ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากเงรนรายไดผคณะ
มนสษยศาสตรร
ปป 2560-2561 การใชผเรมอท งเลราสมอท ความหมายเพมอท การทรองเททยท วชสมชนตผนแบบอยรางยนงท ยมน: กรณทศกศ ษาอชาเภอสนนตรสขส จนงหวนดนราน ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนสนนบสนสน
การวรจยน คณะมนสษยศาสตรร งบประมาณเงรนรายไดผ ประจชาปปงบประมาณ 2560
ปป 2560

โครงการพนฒนาพรพธร ภนณฑรและแหลรงเรทยนรสดผ จร ทร ลน ทางดผานการเกษตรเพมอท การทรองเททยท วของผสสผ งส อายส ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2561-2562 ภสมปร ญ
ป ญาทผองถรนท จนงหวนดชนยนาทกนบการสรงเสรรมการทรองเททยท วอยรางยนงท ยมนและการสรผางคสณคราเพรมท ใหผแกรผลรตภนณฑรชมส ชน ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากสชานนก
งานกองทสนสนนบสนสนการวรจยน (สกว.)
ปป 2562-2563 นวนตกรรมดนตรท สมอท สรผางสรรครบทเพลงไตรภสมกร ถา ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากงบประมาณเงรนรายไดผประจชาปปงบประมาณ 2562 จชานวนทนงพ หมด
200,000 บาท เปปนงบประมาณของแผนงานวรจยน นวนตกรรมดนตรท สมอท สรผางสรรครบทเพลงไตรภสมกร ถา 40,000 บาท กรจกรรมยรอยททท 1 การสรผางสรรครนวนตกรรมบทเพลงไตรภสมกร ถา
สชาหรนบวงดนตรทไทย 60,000 บาท กรจกรรมยรอยททท 2 การสรผางสรรครนวนตกรรมบทเพลงไตรภสมกร ถาสชาหรนบวงดนตรทเครมอท งลม 60,000 บาท กรจกรรมยรอยททท 3 การวรเคราะหรคณ
ส ครา
เชรงสสนทรทยศาสตรรบทเพลงสรผางสรรครไตรภสมกร ถา 20,000 บาท กรจกรรมยรอยททท 4 สมอท นวนตกรรมสรผางสรรครบทเพลงไตรภสมกร ถา 20,000 บาท
ปป 2563-2564 “สชารนบหนนคา”: การพนฒนาอาหารจากภสมปร ญ
ป ญาทผองถรนท อชาเภอหนนคา จนงหวนดชนยนาท ( ผสรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากคณะมนสษยศาสตรร มหาวรทยาลนย
เกษตรศาสตรร
ปป 2563-2564 การจนดการความรสเผ พมอท พนฒนาเรมอท งเลราและกรจกรรมการทรองเททยท วเชรงสรผางสรรคร จนงหวนดชนยนาท จนงหวนดสรงหรบรส ท และจนงหวนดลพบสรเท ปปนโครงการวรจยน ยรอยภายใตผ
แผนงานวรจยน การพนฒนาเศรษฐกรจฐานรากของจนงหวนดชนยนาท จนงหวนดสรงหรบรส ท และจนงหวนดลพบสรท โดยพนฒนาและเชมอท มโยงการทรองเททยท วเชรงสรผางสรรครของ 3 จนงหวนด ( หนวหนผา
โครงการ ) ไดผรบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหรงชาตร

พรมพรครนงพ ลราสสดเมมอท 21/1/64

หนผา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวจรรยา สสพรรณ

ตตาแหนหง นนกวรจยน ชชานาญการ
สบงกบด สถาบนนภาษาศาสตรรและวนฒนธรรมศศกษาราชนครรนทรร คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ปป 2563-2564 การจนดการความรสเผ พมอท พนฒนาเรมอท งเลราและกรจกรรมการทรองเททยท วเชรงสรผางสรรครจงน หวนดชนยนาท จนงหวนดสรงหรบรส ท และจนงหวนดลพบสรท ( หนวหนผาโครงการยรอย ) ไดผรบน
ทสนจากหนรวยบรรหารและจนดการทสนดผานการเพรมท ความสามารถในการแขรงขนนของประเทศ (บพข)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตร
- RATTANAPHON CHUENKA, Jariya Supun, "Traditional Knowledge in Chai Nat Province for Sustainable Tourism Promotion", อรนทนรลทนกษรณสาร 15 (1)
(2020) 137-167
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตร
- RATTANAPHON CHUENKA, Thanwaporn Sereechaikul, Jariya Supun, "Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot Meri and its Transmission as a
Shared Folktale among Countries in South East Asia", การประชสมทางวรชาการ ครนงพ ททท 55 มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร (2017)
- Jariya Supun, "Nang Sip Song (the Twelve Sisters)-Phra Rot Meri in Cambodia:A Tale from Fieldwork", ประชสมวรชาการระดนบชาตรเรมอท ง "ขนบนรทานนางสรบสอง
ขานทชานองพระรถเมรท":นรทานมรดกแหรงอสษาคเนยร (2017)
- Jariya Supun, "The Principle Sarira Stupas in Santisuk Distric, Nan Province:Tales, Beliefs, and Rites", การประชสมวรชาการระดนบชาตรเรมอท งลรองลผานนา: ภาษา
วรรณคดท ประเพณทพธร กท รรม วนฒนธรรมดนตรท สสวร ถร กท ารทรองเททยท ว (2018)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวนลชมเชย ผลงานวรจยน ในการประชสมทางวรชาการ มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร ครนงพ ททท 55 สาขามนสษยศาสตรรและสนงคมศาสตรร ประจชาปป 2561 เรมอท ง "นรทานเรมอท งนางสรบสอง
พระรถเมรท: การถรายทอดเรมอท งเลราพมนพ บผานในอสษาคเนยร" จาก มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรร
ผลงานวรจยน นทเพ ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2550 - 21 มกราคม 2564
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