
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน กุมภาพันธ 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  คณบดีคณมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. วัน เดือน ป เกิด 18 พฤษภาคม 
5. ศาสนา   พุทธ  สัญชาติ

สถานภาพสมรส สมรส  
น้ําหนัก 68  สวนสูง

6. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 99/189  หมูที่
อําเภอ/แขวง       บางใหญ  จังหวัด
เบอรโทรมือถือ  0866085811/0992846808

7. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 64/62  หมูที่
อําเภอ/แขวง       บางใหญ  จังหวัด
เบอรโทรมือถือ  0866085811/0992846808  

8. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

2555 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร

9.2 ระดับปริญญาโท   
 2550 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

9.3 ระดับปริญญาเอก  
2558 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

10. ผลงานวิชาการ 
10.1 ผลงานวิจัย 

ผูรวมวิจัย.การศึกษาและสังเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่ดีของเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดตราด.ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 หัวหนาโครงการ.การมีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเขาคิฌชกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี.ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 หัวหนาโครงการ.การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสําหรับการจัดการภัยพิบัติ
วิจัยสถาบันพระปกเกลา.2555.  

ผูรวมวิจัย: โครงการศึกษาเครือขายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมือง
คาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2556.  

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ  อุบาลี
กุมภาพันธ 2552                     
คณบดีคณมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

พฤษภาคม 2524            
สัญชาติ    ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร เรียนรักษาดินแดน กรุปเลือด
สวนสูง  175   

หมูที ่    - ถนน/ซอย - ตําบล/เขต      
จังหวัด   นนทบุรี       รหัสไปรษณีย     
0992846808  อีเมล  chuwong.u@gmail.com LINE ID

หมูที ่    - ถนน/ซอย - ตําบล/เขต  บางแมนาง       
จังหวัด   นนทบุรี       รหัสไปรษณีย     
0992846808  อีเมล  chuwong.u@gmail.com  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทองถิ่น) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตรและความมั่นคง)  มหาวิทยาลัยบูรพา 

การศึกษาและสังเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่ดีของเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี2553. 

การมีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเขาคิฌชกูฎ 
ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี2553. 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสําหรับการจัดการภัยพิบัติ

โครงการศึกษาเครือขายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมือง กระบวนการและผลกระทบของบอน
กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก.แหลงทุนศูนยศึกษาปญหาการพนัน 

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

ชูวงศ  อุบาล ี   
    

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี  
    
จังหวัดที่เกิด สุพรรณบุรี
กรุปเลือด O   

      เสาธงหิน           
     22000             

LINE ID     

บางแมนาง               
     22000             

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร        

    

การศึกษาและสังเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่ดีของเจาหนาที่องคกรปกครองสวน

การมีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเขาคิฌชกูฎ 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสําหรับการจัดการภัยพิบัต.ิทุน

และผลกระทบของบอน
ศูนยศึกษาปญหาการพนัน  คณะเศรษฐศาสตร 



หัวหนาโครงการ.การบริหารจัดการปญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นชายแดนจังหวัดจันทบุรี.ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ.ี2557. 
 หัวหนาโครงการ. การสรางความปรองดองในระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลตะเคียนทอง  อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกลา.2557. 
 ผูรวมวิจัย.ภูมิปญญาประมงพื้นบานในการสรางและรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศปาชายเลน กรณี
ชุมชนตําบลประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง.ทุนโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) ประจําป 2557.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2557 
 ผูรวมวิจัย.กลไกบูรณาการความแตกตางทางชาติพันธุกับการสรางความหลากหลายทางชีวภาพในภาค
ตะวันออก : กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรี.ทุนโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) ประจําป 2557.สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.2557 
 หัวหนาโครงการ.ยุทธศาสตรการสรางพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหมตามแนว
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor : SEC) : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก.ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2558 
 หัวหนาโครงการ.การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการปญหาความ 
มั่นคงรูปแบบใหมตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา (Local Government Organization 
Participation Promotion in Non-Traditional Security on Thai – Cambodian Border Zone of The 
Eastern Region).ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2559. 
 ผูรวมวิจัย.ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทางอาหารของกลุมชาติพันธุใน
จังหวัดจันทบุรี (Spatial Biological Diversity Affecting Food Security Creating of the Ethnic Groups in 
Chanthaburi Province).ทุนโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) ประจําป 2559.สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.2559 
 ผูรวมวิจัย.กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก.ทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2560-2561.  

10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 
 การบริหารจัดการภัยพิบัติ : บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี.วารสารผูตรวจการแผนดิน ปที่ 
7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 
 การจัดการความขัดแยงระหวางกลุมผูนําในชุมชนทองถิ่น : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ตําบลตะเคียนทอง อําเภอ
เขาคิชฌกูช จังหวัดจันทบุรี.วารสารการเมืองการปกครอง ปที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557 – กุมภาพันธ 2558 ประชา
สังคม – การบริหารทองถิ่นและการปกครองทองถิ่น – นโยบายของรัฐ. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 
 ตัวบทสามกก : ฐานะทางยุทธศาสตรที่เปลี่ยนไปตามโครงสรางของสังคมไทย.การประชุมวิชาการการบริหาร
การพัฒนาทางสังคมระดับชาติ ประจําป 2558 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
   การเปลี่ยนกระบวนทัศนทางยุทธศาสตร จากการทหารสูการบริหาร : มองผานการตีความตัวบทสามกกของ
สังคมไทย. การประชุมวิชาการ “รัฐประศาสนศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวาระครบรอบ 60 ป คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. วันที่ 3 กันยายน 2558. 
 พัฒนาการการเปลี่ยนกระบวนทัศนทางยุทธศาสตรในสังคมไทย : ศึกษาผานการตีความตัวบทสามกก.วารสาร
การเมืองการปกครอง ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกันยายน 2558 – กุมภาพันธ 2559. 

การจัดการความขัดแยงระหวางกลุมผูนําในชุมชนทองถิ่น : กรณีศึกษา เขตพื้นที่ตําบล ตะเคียนทอง อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.การสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 “พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย” 21 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซนเตอร กรุงเทพมหานคร. 
 พัฒนาการของฐานะทางยุทธศาสตรของสังคมไทย : มองผานการตีความตัวบทสามกก.วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
ปที่ 10 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2559) 



 การบริหารจัดการปญหาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี.
วารสารสถาบันพระปกเกลา ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 
 ยุทธศาสตรการสรางพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหมตามแนวพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจตอนใต : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก.วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา.ป
ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560. 
 มาตรการและนโยบายการพัฒนาศักยภาพขององคกรปครองสวนทองถิ่นชายแดนในการบริหารจัดการปญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหมในพื้นที่ภาคตะวันออก. วารสารการเมืองการปกครอง ปที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2560 
 การมีสวนรวมดานการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี.วารสารวิทยาลัยสงฆนครลําปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงงกรณราชวิทยาลัย.ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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ชูวงศ อุบาลี. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรูพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
ชูวงศ อุบาลี. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบบริหารราชการไทย.มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
ชูวงศ อุบาลี. (2557). ตําราพิชัยการบริหาร (ฉบับตั้งตน).จรัญสนิทวงศการพิมพ.พิมพครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ. 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ อุบาลี. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาปญหาความ 

มั่นคงชายแดนภาคตะวันออกของไทยและประเทศอาเซียน.มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ อุบาลี. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

และการจัดการสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก.มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  

วิทยากรกระบวนการ “เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทย” ประจําภาคตะวันออก.จัดโดย
คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แหงชาติ หรือ ปคอป. 2556.  

วิทยากรบรรยายในหัวขอ “ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม” แกผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบลทา
ชางตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 

วิทยากรบรรยายในหัวขอ “ภาวะผูนํา” แกผูนําชุมชน ภายใตโครงการโรงเรียนผูนําทองถิ่น จัดโดย
องคการบริหารสวนตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด จันทบุรี ณ หาดทรายทองรีสอรท อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี ประจําป 2555 

วิทยากรบรรยายในหัวขอ “การบริหารจัดการภัยพิบัติ” แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) ณ หอประชุมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  (สิงหาคม 2556) 

วิทยากรกระบวนการ “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” ยุทธศาสตรปรองดองสมานฉันทเพื่อการ
ปฏิรูป ประเทศ จังหวัดจันทบุรี จัดโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ประจําป
งบประมาณ 2558-2560 

วิทยากรบรรยายอบรมผูตองขัง “ความรูความเขาใจในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง วิถี
ประชาธิปไตยและความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และแนวทางประกอบ
อาชีพ” เรือนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี 

วิทยากรบรรยาย “โครงการชุมชนพลเมืองเขมแข็ง” สถาบันพระปกเกลา ณ บานปูรีสอรท อ.เมือง จ.ตราด 



วิทยากรบรรยายอบรมผูตองขัง “การตั้งเปาหมายในชีวิตและการเพิ่มคุณคาของผูเคยตองโทษ” 
เรือนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี 

9. ประสบการณการสอน 
ระดับปริญญาตรี 

1) การบริหารงานคลังและงบประมาณ 

2) การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

3) ความรูพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร 

4) การเมืองการปกครองไทย  

5) สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 

6) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ 

7) การบริหารการคลังทองถิ่น 

8) ระบบบริหารราชการไทย 

9) สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนภาคตะวันออกของไทยและประเทศอาเซียน 

10) ภูมิรัฐศาสตรและยุทธศาสตรศึกษา 

11) ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก 

12) วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 

ระดับปริญญาโท 

1) สัมมนายุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออก (Seminar on 

Strategy Development and Environmental Management in the Eastern Region) หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ระดับปริญญาเอก 

1) นโยบายสาธารณะ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และการบริหารจัดการ (Public Policy 

Interdisciplinary Strategic Planning and Governance) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสห

วิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

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

  


