
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ผศ.ดร.วงธรรม  สรณะ
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 1มิถุนายน 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
4. หมายเลขบัตรประชาชน ไมระบุ
5. วัน เดือน ป เกิด 19 พฤศจิกายน  
6. ศาสนา พุทธ สัญชาติ  

สถานภาพสมรส โสด  
น้ําหนัก 65  สวนสูง

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 46  หมูที่
อําเภอ/แขวง ทาใหม   
เบอรโทรมือถือ ไมระบุ อีเมล

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 46  หมูที่
อําเภอ/แขวง ทาใหม   
เบอรโทรมือถือ ไมระบุ อีเมล

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

คุณวุฒิ  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา (สาขาสื่อสารมวลชน
  ปที่จบ  2539  

9.2 ระดับปริญญาโท   
คุณวุฒิ  รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาบริหารทั่วไป
  ปที่จบ  2547  

9.3 ระดับปริญญาเอก  
คุณวุฒิ  ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
  ปที่จบ  2561  

10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

 วงธรรม สรณะ (2550). รายงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักการเมืองทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 วงธรรม สรณะ.ผูรวมวิจัย. (2551). 
ระดับอําเภอ : กรณีศึกษาอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
สนับสนุนวิชาการ 3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 วงธรรม สรณะ. (2553). รายงานวิจัยเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักก
เทศบาลเมือง ในจังหวัดจันทบุรี. ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงธรรม  สรณะ       

มิถุนายน 2549      
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ    

ไมระบุ       
พฤศจิกายน  2516      

 ไทย เชื้อชาติ  ไทย จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร -  กรุปเลือด
สวนสูง 158 CM  

หมูที3่ ถนน/ซอย  ตําบล/เขต ทุงเบญจา
 จังหวัด  จันทบุรี รหัสไปรษณีย 22170 

ล saiiew@yahoo.com  LINE ID ไมระบุ-  

หมูที ่    3 ถนน/ซอย  ตําบล/เขต 
 จังหวัด  จันทบุรี รหัสไปรษณีย  22170
อีเมล saiiew@yahoo.com  LINE ID ไมระบุ-  

ศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาสื่อสารมวลชน)      

       

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาบริหารทั่วไป      

       

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
สาขาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ   

       

รายงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักการเมืองทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

2551). การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
กรณีศึกษาอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานสงเสริมและ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 
รายงานวิจัยเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถิ่น 

ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

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

    
    
    
    
    

จังหวัดที่เกิด จันทบุร ี   
กรุปเลือด O   

ทุงเบญจา   
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22170        

    
    
    

    
    
    

    
    
    

รายงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักการเมืองทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี. 

การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานสงเสริมและ

ารเมืองทองถิ่น : ศึกษาเฉพาะ



 วงธรรม สรณะ. (2553). รายงานวิจัยเรื่องทัศนคติในการใชชีวิตคูระหวางเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ.ี ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ.ี 
 วงธรรม สรณะ. (2554). รายงานวิจัยเรื่องการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการจัดการขยะ. ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
 วงธรรม สรณะ. (2554). รายงานวิจัยเรื่องการใช Web Blog เพื่อเพ่ิมประสิทธิในการเรียนของนักศึกษา. 
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
 วงธรรม สรณะ. (2554). รายงานวิจัยเรื่อง การเลนการพนันของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร. 
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
 วงธรรม สรณะ.ผูรวมวิจัย. (2555). การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติในเทศบาลเมือง
จันทบุรี. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกลา. 
 วงธรรม สรณะ.ผูรวมวิจัย. (2556). ผลกระทบจากการเลนการพนันในบอนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา ที่มีตอชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษาบอนที่จุดผานแดนถาวรบานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน 
จังหวัดจันทบุรี. ทุนวิจัยศูนยการศึกษาปญหาการพนัน . 
 วงธรรม สรณะ.ผูรวมวิจัย. (2557). กลไกบูรณาการความแตกตางทางชาติพันธกับการสรางความ
หลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรี. ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 
 วงธรรม  สรณะ  หัวหนาโครงการวิจัย.(2558).กลไกบูรณาการความแตกตางทางชาติพันธกับการสรางความ
หลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออก:กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรี.ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมาการอุดมศึกษา. 

 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 

วงธรรม  สรณะ.2555.พฤติกรรมการใชเวลาวางของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วงธรรม สรณะ .2560. ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ที่ผลตอการสรางความมั่นคงทางอาหาร ของกลุม

ชาติพันธุในจังหวัดจันทบุรี,บทความในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 “อยูดี กินดี มีสุข มิติทางสังคม
และวัฒนธรรมของสุขภาพ” ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) 

วงธรรม สรณะ.2561.บทความวิจัยเรื่อง เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยหวงโซสินคาของผลไมภาคตะวันออก: 
ศึกษากรณีทุเรียน,วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. 

10.3 เอกสารตํารา 
วงธรรม สรณะ. (2550). เอกสารประกอบการสอน วิชาการปกครองทองถิ่นไทย: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณ.ี 
 วงธรรม สรณะ. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบบริหารราชการไทย: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณ.ี 
 วงธรรม สรณะ. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชา แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในระดับ

ทองถิ่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  

 วงธรรม สรณะ.2554 Web site การเรียนการสอนออนไลน (E-learning) วิชา การบริหารการพัฒนา 
 วงธรรม สรณะ.2555 Web site การเรียนการสอนออนไลน (E-learning) วิชา การสื่อสารมวลชนกับ
การเมืองทองถิ่น 
 วงธรรม สรณะ.2562 Web site การเรียนการสอนออนไลน (E-learning) วิชา เพศสภาพในอาเซียน 
 วงธรรม สรณะ.2562 Web site การเรียนการสอนออนไลน (E-learning) วิชา ภาวะผูนําทางการเมืองและ
การตัดสินใจ 
 
11. ประสบการณการสอน 



 ภาระการสอนระหวางป พ.ศ.2555- 2562 ปฏิบัติหนาที่สอนในสาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย  

1. วิชาการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
2. วิชาการเมืองและการปกครองทองถิ่น 
3. วิชาเพศสภาพในอาเซียน 
4. วิชาบทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น 
5. วิชาการสื่อสารมวลชนในการเมืองทองถิ่น 
6. วิชาสัมมนากระบวนการสื่อสารในการเมืองทองถิ่น 
7. วิชาภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ 
8. วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 
9. วิชาสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร 
10. วิชาการวิจัยสวนบุคคลทางการเมืองทองถิ่น 

11. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ5 ธันวาคม 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ จัตุถาภรณชางเผือก  
2. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
3. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
4. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
5. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       

  


