
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 1 ตุลาคม 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  อาจารย
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด 8 กุมภาพันธ 
6. ศาสนา     พุทธ สัญชาติ    ไทย

สถานภาพสมรส โสด  
น้ําหนัก 67 กิโลกรัม   สวนสูง

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที ่  77/2   หมูที่
อําเภอ/แขวง    พนัสนิคม จังหวัด
เบอรโทรมือถือ    088 - 8367622      

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที ่    77/2 หมูที ่    3 
อําเภอ/แขวง   พนัสนิคม จังหวัด
อีเมล   Chamlong.san@hotmail.com

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

  คุณวุฒิ     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา   การปกครองทองถิ่น
  ปที่จบ   2551   

9.2 ระดับปริญญาโท   
  คุณวุฒิ    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา   เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
  ปที่จบ   2554   

    9.3 ระดับปริญญาเอก  
  คุณวุฒิ    รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชา   เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
  ปที่จบ   2560   

10. ผลงานวิชาการ 
10.1 ผลงานวิจัย 

  ชัยยนต  ประดิษฐศิลป  ชูวงศ อุบาลี
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหมตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต 
กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก

 
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว นายจําลอง  แสนเสนาะ  

ตุลาคม 2557      
อาจารย       
       

กุมภาพันธ 2506      
ไทย  เชื้อชาติ    ไทย  จังหวัดที่เกิด

 สถานภาพทางทหาร  ผานการเกณฑทหาร  กรุปเลือด
สวนสูง 167 เซนติเมตร   

หมูที ่    3 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต 
จังหวัด   ชลบุร ี       รหัสไปรษณีย   20140 

      อีเมล Chamlong.san@hotmail.com   LINE ID

 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต หัวถนน
จังหวัด   ชลบุรี     รหัสไปรษณีย   20140      โทรมือถือ

Chamlong.san@hotmail.com   LINE ID -     

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      
การปกครองทองถิ่น       

       

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต       
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ    

       

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ    

       

ชูวงศ อุบาลี  และจําลอง แสนเสนาะ. (2558).ยุทธศาสตรการสรางพลังชุมชน
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหมตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต 
กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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จังหวัดที่เกิด ชลบุรี    
กรุปเลือด โอ   

 หัวถนน         
             
LINE ID   -  

หัวถนน         
โทรมือถือ  088 - 8367622           

    
    
    

    
    
    

    
    
    

ยุทธศาสตรการสรางพลังชุมชน 
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหมตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต : 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 



 
  
             จําลอง แสนเสนาะและนักรบ เถียรอ่ํา. (2558). ขาวพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี : วัฒนธรรมรูปแบบการผลิต 

และการเปลี่ยนแปลง. สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย 
วิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

              ขวัญศิริ เจริญทรัพย และจําลอง แสนเสนาะ (2559). ยุทธศาสตรการบูรณาการทองเที่ยวชุมชน 
เพื่อผลิตซ้ําเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดจันทบุรี. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 

จําลอง แสนเสนาะ (ผูวิจัยรวม). (2559). พฤติกรรม ความคิดเห็น และความพึงพอใจของ 
 ประชาชนที่มีตอการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษางานนมัสการรอยพระพุทธบาท 
          เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร.ี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 

จําลอง แสนเสนาะ (ผูวิจัยรวม). (2559).  “พฤติกรรม ความคิดเห็น และความพึงพอใจของประชาชน 
               ที่มีตอการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษางานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 
            จังหวัดจันทบุรี”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7. 
       ชัยยนต  ประดิษฐศิลปชูวงศ อุบาลีและจําลอง แสนเสนาะ. (2560). “ยุทธศาสตรการสรางพลัง  

ชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหมตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต :  
   กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก”.วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการ 
   ทางปญญา. ปที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560). 

            จําลอง  แสนเสนาะ (ผูวิจัยรวม). (2560). “รูปแบบการใหการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองในการพัฒนา 
          ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดตราด”. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. หนา 131-144. 
 
10.3 เอกสารตํารา 
       เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย      
 
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
  -            

11. ประสบการณการสอน 
   ระดับปริญญาเอก          
      - วิชาสัมมนาเคาโครงดุษฎีนิพนธ         

  ระดับปริญญาตรี 
    - วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 
    - สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร 
    - การวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น 
    - การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
    - เศรษฐศาสตรการเมืองและนโยบายสาธารณะไทย 
    - ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก 
    - ภาวะผูนํา การเมืองและการตัดสินใจ 
    - การเมืองและนโยบายสาธารณะทองถิ่น 
                - เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศและโลกาภิวัฒน 

          - การวิเคราะหและการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น 
 
 



 
 

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

  


