
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 15 มีนาคม 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  อาจารยสาขารัฐศาสตร
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด  23 เมษายน 
6. ศาสนา พุทธ สัญชาติ  

สถานภาพสมรส โสด  
น้ําหนัก 56  สวนสูง

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 3/5  หมูที่
อําเภอ/แขวง เมือง   
เบอรโทรมือถือ   

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 3/5  หมูที่
อําเภอ/แขวง เมือง   
เบอรโทรมือถือ   

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

คุณวุฒิ  ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
  ปที่จบ  2550  

9.2 ระดับปริญญาโท   
คุณวุฒิ  ศิลปศาสตรมหา
สาขาวิชา ไทยศึกษา 
  ปที่จบ  2553  

9.3 ระดับปริญญาเอก  
คุณวุฒิ  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
  ปที่จบ  กําลังศึกษา 

10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

สิตางศ  เจริญวงศ. (2553). การกอรูปองคกรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด

หาบัณฑิต , สาขาวิชาไทยศึกษา

สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

ชัยณรงค เครือนวลและสิตางศ เจริญวงศ

สํานักงานสนับสนุนการวิจัย

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว สิตางศ  เจริญวงศ   

มีนาคม 2560     
อาจารยสาขารัฐศาสตร     
       

เมษายน 2528     
 ไทย เชื้อชาติ  ไทย จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร  - กรุปเลือด
สวนสูง 160   

หมูที่7 ถนน/ซอย  ตําบล/เขต เกาะขวาง
 จังหวัด จันทบุรี  รหัสไปรษณีย  
 อีเมล sitang23@gmail.com LINE ID  

หมูที่7 ถนน/ซอย  ตําบล/เขต เกาะขวาง
 จังหวัด จันทบุรี  รหัสไปรษณีย  
 อีเมล sitang23@gmail.com LINE ID  

ศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2)  

       

มหาบัณฑิต      
       

       

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต      
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ   

       

การกอรูปองคกรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด. วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตร

สาขาวิชาไทยศึกษา, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา

สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน. 

ชัยณรงค เครือนวลและสิตางศ เจริญวงศ. (2556). การสรางประชาธิปไตยชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว

สํานักงานสนับสนุนการวิจัย. 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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จังหวัดที่เกิด ตราด    
กรุปเลือด A   
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วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรม

มหาวิทยาลัยบูรพา. ทุน

การสรางประชาธิปไตยชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว. กรุงเทพฯ: 



ปรีชา เปยมพงศสานต,ชัยณรงค เครือนวล, ธนิตโตอดิเทพยและสิตางศ เจริญวงศ. (2557). การสังเคราะหขอ

คนพบจากโครงการวิจัยและแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการการพนันในสังคมไทย.กรุงเทพฯ: ศูนย

การพนันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บุญเชิด หนูอิ่ม, ชัยณรงค เครือนวล, ธนิตโตอดเิทพยและสิตางศ เจริญวงศ. (2556).ความเปลี่ยนแปลงและ

กระบวนการสรางประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานสนับสนุน

การวิจัย. 

10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 
สิตางศ  เจริญวงศ. (2554). การกอรูปองคกรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด. บทความทางวิชาการในเวทีสัมมา

ทางวิชาการ ภูมิภาคตะวันออกศึกษา, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,  28 มกราคม 2554. 

สิตางศ  เจริญวงศ. (2554). การกอรูปองคกรของภาคประชาชนในจังหวัดตราด. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปที่ 18 ฉบับท่ี 30 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 หนา 161-174.  

สิตางศ เจริญวงศ. (2559).เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยทุนนิยมสัญญะ: บทวิพากษแนวคิดหลังสมัยใหมขอฌอง

โบดริยารด.วารสารเศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา ปที่ 4 ฉบับที่ 2 หนา59-82.  

10.3 เอกสารตํารา 
สิตางศ เจริญวงศและฐานชน จันทรเรือง. (2560).ปรัชญาในภาพยนตร. กรุงเทพฯ: ปลอย สํานักพิมพ. พิมพครั้งที่ 3.  

สิตางศ เจริญวงศ. (2558).  เอกสารประกอบการสอนวิชาความจริงและความหมายของชีวิต. ภาควิชาศาสนาและ

ปรัชญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สกุล อนมาและคณะ (สิตางศ เจริญวงศ. บทที่ 2 การคิดวิเคราะห). (2555). คูมือรายวิชา 2655039 มนุษยกับทักษะ

การคิด.ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
              
              
              
              
              
              

11. ประสบการณการสอน 
- ปการศึกษา 2552-ปการศึกษา 2560 อาจารยพิเศษสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
- ปการศึกษา 2560 - ปจจุบัน (2562) อาจารยสาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี        
12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

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

  


