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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ 
 

1.  ช่ือ  นายสุนทรชัย  .ชอบยศ  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
3.  ประวัติการศึกษา  (เรียงล่าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต ่าสุด  คือ  เอก  โท  ตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2555 รป.ม.(การปกครองท้องถิ น) รางวัลเรียนดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 2554 ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 
3 2551 ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)  

เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนภูมิพล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4.  ประสบการณ์การท างาน   

ที ่ ปีท่ีท างาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
5.  ผลงานทางวิชาการ (ให้แสดงข้อมูลในรูปแบบที ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม) 
 5.1  หนังสือ/ต ารา 
สุนทรชัย ชอบยศ.  (2557).  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสาธารณภัย : แนวคิด ทฤษฎี  
 และความท้าทาย.  Monograph Series วิทยาลัยการมเองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สุนทรชัย ชอบยศ. (2560). การวางแผนยุทธศาสตร์ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ.   กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์จ ุ

ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุนทรชัย ชอบยศ. (2560). โรงสีข้าวชุมชน : แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ย่ังยืน.  

มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์. 
สุนทรชัย  ชอบยศ. (2561). ตามรอย...ญาครูขี้หอม (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก): ผู้น าทางการเมืองที่ทรง 
 อิทธิพลในลุ่มน้ าโขง. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เชิงชาญ จงสมชัย และสุนทรชัย ชอบยศ. (2557). ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น: สภาพปัญหาและ 
   แนวทางการขับเคลื่อน.  มหาสารคาม  :  อภิชาตการพิมพ์. 
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สุนทรชัย ชอบยศ. 2562. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ว่าด้วยแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนา 
 ท้องถิ่นที่ย่ังยืน. มหาสารคาม. โครงการผลิตและเผยแพร่ต่าราและผลงานวิชาการ วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุนทรชัย ชอบยศ. 2562. การจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ. ขอนแก่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
อัชกรณ์ วงศ์ปรีดีและสุนทรชัย ชอบยศ.  (2558).  การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรม 
 ท้องถิ่นไทย.  นนทบุรี : โรงพิมพ์รัตนไตร. 
 
 5.2  งานวิจัย 
ไททัศน์ มาลา,สุนทรชัย ชอบยศและพิศาล พรหมพิทักษ์กุล.  (2555).  โครงการแนวทางในการจัดการ 

อุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี. ได้รับการอนุมัติทุนการวิจัยจาก ศูนย์ส่งเสริมและ
ประสานงานการวิจัย เพื อการปกครองตนเองของท้องถิ น (สปวท.).  ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  

สุนทรชัย ชอบยศ  (นักวิจัยส่วนกลาง).  (2557).  โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ 
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สนับสนุนโดย ส่านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ส่านักนายกรัฐมนตรี. 

สุนทรชัย  ชอบยศ. (2558).  โครงการศึกษาการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง “การศึกษา 
การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 (Best Practices) : กรณีศึกษา 
เครือข่ายเยาวชนเทศบาลต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.  กรุงเทพฯ  :  สถาบัน 
พระปกเกล้า. 

สุนทรชัย  ชอบยศ. (2558). การศึกษาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการ 
สาธารณภัย :  กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.   มหาสารคาม  :  วิทยาลัย   
การเมืองการปกครอง. 

สุนทรชัย  ชอบยศ. (2559). โครงการศึกษาการบริหารจัดการเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมการพัฒนา 
ท้องถิ่นทีย่ั่งยืน :  กรณีศึกษากลุ่มโรงสีข้าวต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.   
มหาสารคาม  :  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. 

สุนทรชัย ชอบยศ. (2560). แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
ในท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแต้ม ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยหาสารคาม. 

สุนทรชัย ชอบยศ และคณะ. (2562). โครงการ “แนวทางการสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น : กรณีศึกษาการอนุรักษ์หมอล าสินไซ ต าบลโนนฆ้อง  อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น”. ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานวิจัยเพื อการปกครองตนเองของท้องถิ น 
(สปวท.) สนับสนุนโดยส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
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 5.3  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
สุนทรชัย ชอบยศ.  (2554). ทิศทางการปกครองท้องถิ นไทยในทศวรรษหน้า ใน “การเมือง” ของ  

“รัฐ” และ”ท้องถิ่น”ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รวมบทความ  วิชาการและงานวิจัย
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11. มหาสารคาม : 
อภิชาติการพิมพ์. 

สุนทรชัย ชอบยศ. (2554). “ทศวรรษแห่งการกระจายอ่านาจและแนวโน้มท้องถิ นไทย” ใน วารสาร 
รัฐประศาสนศาสตร์.  9(1) มกราคม-มิถุนายน 2554. คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุนทรชัย ชอบยศ.  (2554). การปรับตัวของก านันผู้ใหญ่บ้านภายใต้บริบทการกระจายอ านาจ. 
  บทความประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที  12 (พ.ศ.2554).   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สุนทรชัย ชอบยศ. (2555).  อุทกภัย : มหาภัยพิบัติท่ีท้าทายการจัดการ(วิกฤต)ของรัฐไทย.   

ใน  วารสารรัฐสภาสาร. ฉบับประจ่าเดือน มกราคม 2555. กรุงเทพมหานคร : ส่านักการพิมพ์ 
ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

สุนทรชัย ชอบยศ. (2555). บทความเรื อง “เทศบาลต าบล : ผลกระทบภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ”เสนอต่องานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เรื อง การจัดการ
สิ งแวดล้อมและการจัดการชุมชนเพื อการพัฒนาที ยั งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที  
14 พฤษภาคม  2555. 

สุนทรชัย ชอบยศ. (2555).  ปัญหาในกระบวนการเปลี ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต่าบล. ใน วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า.  10(2)  (พฤษภาคม – สิงหาคม).  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ น 
สถาบันพระปกเกล้า. 

สุนทรชัย ชอบยศและรจนา ค่าดีเกิด. (2555). ความท้าทายในการบริหารงานบุคคลท้องถิ นไทย.  
ใน วารสารรัฐสภาสาร. 60(4) เดือนเมษายน 2555. กรุงเทพมหานคร :  
ส่านักการพิมพ์ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.   

สุนทรชัย ชอบยศ,ไททัศน์ มาลาและพิศาล พรหมพิทักษ์กุล.  (2555).   แนวทางในการจัดการอุทกภัย 
: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี. ได้รับการอนุมัติทุนการวิจัยจาก ศูนย์ส่งเสริมและ
ประสานงานการวิจัย เพื อการปกครองตนเองของท้องถิ น (สปวท.) ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). โครงการนี้อยู่ในระหว่างด่าเนินการ (15 สิงหาคม 2555 - 14 
สิงหาคม 2556). 

สุนทรชัย ชอบยศ.  (2555).  ปัญหาในการกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย.   
ในวารสารรัฐสภาสาร 60(11)  เดือนพฤศจิกายน. กรุงเทพมหานคร : ส่านักการพิมพ์ 
ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.      

สุนทรชัย ชอบยศ.  (2556).  การเมืองท้องถิ่นภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล.   
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          ในวารสารรัฐสภาสาร 61(2)  เดือนกุมภาพันธ์.กรุงเทพมหานคร : ส่านักการพิมพ์ ส่านักงาน  
          เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.      
สุนทรชัย ชอบยศ.  (2556).  ข้อสังเกตบางประการ : เมื่อรัฐจะเนรมิตรเทศบาลต าบลทั่วประเทศ.  

ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า.  11 (1) มกราคม-เมษายน. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ น สถาบันพระปกเกล้า. 

สุนทรชัย  ชอบยศและรจนา ค่าดีเกิด.  (2556).  การเมืองภาคพลเมือง : การถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย.  ในวารสารรัฐสภาสาร.  61(5)               
เดือนพฤษภาคม.กรุงเทพมหานคร : ส่านักการพิมพ์ ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.      

สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2556). บทวิจารณ์หนังสือ สากลเทศบาล. ใน วารสารการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน. 20(1) มกราคม-มิถุนายน. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2556). พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลในประเทศไทย.     
ในวารสารรัฐสภาสาร. 61(8) เดือนสิงหาคม. กรุงเทพมหานคร : ส่านักการพิมพ์ ส่านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  

สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2556). ความท้าทายของท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community). ใน วารสารรัฐสภาสาร. 61(10)  เดือนตุลาคม. กรุงเทพมหานคร :  
ส่านักการพิมพ์ ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  

สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2556). ความท้าทายของท้องถิ่นอีสานบนเส้นทาง EWEC ภายใต้บริบทแห่งการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ใน วารสารรัฐสภาสาร.  62(1) เดือนมกราคม. 
กรุงเทพมหานคร : ส่านักการพิมพ์ ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

สุนทรชัย ชอบยศ. (2557).  แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี. 
ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า.  12(2)  กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า. 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดีและสุนทรชัย  ชอบยศ.  (2557). ความจ าเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.ในวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 
21(2). คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดีและสุนทรชัย ชอบยศ. (2558). ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
มหาสารคาม. ในวารสารการบริหารงานท้องถิ่น. 8(2)  (เมษายน-มิถุนายน) วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดีและสุนทรชัย ชอบยศ. (2558). การบริหารการคลังท้องถิ่น:บทเรียนจากนวัตกรรม
ท้องถิ่นไทย. นนทบุรี : โรงพิมพ์รัตนไตร.  

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และสุนทรชัย ชอบยศ.  (2558). แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน : มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
บริหาร. ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 13(1) (มกราคม-มิถุนายน) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 ปิยะพงษ์ บุษบงก์และสุนทรชัย ชอบยศ.  (2558). นโยบายและการบริหารจัดการท้องถิ่นบนฐานของ

ทุนทางสังคม : ทางเลือกการพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21. ในวารสารสังคมศาสตร์. . 
 11(1)  (มกราคม-มิถุนายน) มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

สุนทรชัย ชอบยศ. (2559). การศึกษาความร่วมมือด้านการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง.           
ใน วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 14(1)  (มกราคม-มิถุนายน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

เชิงชาญ จงสมชัยและสุนทรชัย ชอบยศ. (2560). “การปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจ :บทเรียนจาก 
               สภาพัฒนา หมู่บ้านหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ในวารสารการเมือง 
                การปกครอง. ปีที  7 (1) กันยายน  - กุมภาพันธ์ : 101-117. 
สุนทรชัย  ชอบยศ. (2560). การบริหารจัดการเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
               ยั่งยืน :กรณีศึกษากลุ่มโรงสีข้าวต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.    
               ในวารสารการเมืองการปกครอง. ปีที  8 (2) พฤศจิกายน  - สิงหาคม. 
สุนทรชัย ชอบยศ. (2562).  แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความร่วมมือของภาค

ส่วนต่างๆในท้องถิ่น :กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแต้ม ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม. ในวารสารการเมืองการปกครอง. ปีที  9 (3) กันยายน  - ธันวาคม. 

สุนทรชัย ชอบยศ. (2563). การสร้างความร่วมมือของท้องถิ่นในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อ
การอนุรักษ์และประยุกต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอล าสินไซ. ในวารสารสถาบัน
พระปกเกล้า ปีที  18 ฉบับที  2. เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม. 

 

 
6.  ภาระงานสอน  
 6.1  ภาระงานสอนเดิม 

ระดับปริญญาตรี 
1301 202 การเมืองการปกครองท้องถิ น 
1302 411 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ น 
1302 421 การคลังทองถิ น 
1302 417 การบริหารงานบุคคลท้องถิ น 
1300 103 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
1302 430 สัมมนาปัญหาการบริหารงานท้องถิ น 
1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื องทางรัฐศาสตร์ 

 

7. ความสนใจทางวิชาการ : การบริหารจัดการท้องถิ น, การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ 
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