ประวัติและผลงาน
ชื่อ - นามสกุล นายทรงภพ ขุนมธุรส
วุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

ภาษาไทย

พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ภาษาไทย

พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ภาษาไทย

พ.ศ. 2545

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติการทางาน
มี.ค. 2545 – พ.ค. 2546

ทางานเป็นนักข่าวและเขียนข่าว บทความ ประจากองบรรณาธิการนิตยสารผู้นาท้องถิ่น

พ.ค. 2549 – ก.ค. 2559

อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการสอน
รับผิดสอบสอนในรายวิชา
ระดับปริญญาตรี

วิชาภาษาไทยกับการสื่อสาร
วิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย
วิชาการอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ
วิชาการพัฒนาทักษะการเขียน 1
วิชาการพัฒนาทักษะการเขียน 2
วิชาวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
วิชาเทคนิคการสัมภาษณ์
วิชาบรรณาธิการกิจ
วิชาการสื่อสารเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับปริญญาโท

วิชาทฤษฎีวรรณกรรม
วิชาวรรณกรรมกับสื่อ

วิทยากร

- บรรยายหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรมไทย” ให้กับนิสิตปริญญาโท
สาขาภาษาและวรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บรรยายหัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานภาษาไทย”
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์พิเศษ

- พ.ศ. 2549-2551 สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและวิชาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2549-2551 สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
- พ.ศ. 2552 สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- พ.ศ. 2553 สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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