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การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. เอกสารโรเนียวเย็บเลม.  
27 ชูชาติ พวงสมจิตร. (2547). หนวยท่ี 11 การวิเคราะหและการแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือการวิจัยการ

บริหารการศึกษา. ใน ประมวลสาระชุดวิชา สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา 

หนวยท่ี 1 - 15. (พิมพครั้งท่ี 1, น.___).  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

28 ชูชาติ พวงสมจิตร. (2546). หนวยท่ี 5 การบริหารแบบมีสวนรวม. ใน ประมวลสาระชุดวิชา 
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา หนวยท่ี _ - _ . (พิมพครั้งท่ี 
_, น.___).  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

29 ชูชาติ พวงสมจิตร. (2546). หนวยท่ี12 สถานศึกษากับชุมชน.  ใน ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการ
สถานศึกษา หนวยท่ี _ - _. (พิมพครั้งท่ี _, น.___).  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  
  
  



 
 

ผลงานวิจัย  จํานวน........13........เรื่อง 

๑ รัตนา ดวงแกว, กุลชลี จงเจริญ และ ชูชาติ พวงสมจิตร. (2559). รายงานการติดตามผลการดาํเนนิงานตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาต:ิ ประเภทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

๒ กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแกว เก็จกนก เอ้ือวงศ และชูชาติ พวงสมจิตร. (2558). การพัฒนาชุดฝกอบรม  

        ผานเว็บเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา สําหรับผูบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขต 

        กทม.และปริมณฑล. (เอกสารอัดสําเนา) 

๓ ชูชาติ พวงสมจิตร. (2554). รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร.  
        แหลงเผยแพร เว็บไซต สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

๔ ชูชาติ พวงสมจิตร. (2554). รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา. กรุงเทพฯ: สํานักงาน   

        เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

๕ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และ นงเยาว อุทุมพร. (2553). รายงานการวิจัย 

        ประเมินผลการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภา 

        การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และ นงเยาว อุทุมพร. (2553). รายงานการวิจัยการ 

        ประเมินผลการการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาลนครปากเกร็ด    

        ประจําป 2553. นนทบุรี: เทศบาลนครปากเกร็ด. 

7 พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และ นงเยาว อุทุมพร. (2553). การวิจัยและพัฒนา 

        นโยบายการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา.  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

8 พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พวงสมจิตร, เก็จกนก เอ้ือวงศ และ นงเยาว อุทุมพร. (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนา 

        นโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภา   

        การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

9 พิชิต ฤทธิ์จรูญ ชูชาติ พวงสมจิตร เก็จกนก เอ้ือวงศ และนงเยาว อุทุมพร. (2552). รายงานการวิจัย สภาพ 

        ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับ 

        การศึกษาข้ันพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

10 ชูชาติ พวงสมจิตร และ คณะ. (2548). การสังเคราะหงานวิจัย ชุดโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาความยากจนของ

คนจนในเขตเมืองใหมดวยการใชพลังชุมชน: เครือขายงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุมรัตนโกสินทร. ทุนสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานกังานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย. 

11 ชูชาติ พวงสมจิตร. (2549). การวิจัยติดตามผลการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2547-2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

12 วิไล ตั้งจิตสมคิด และ คณะ (2548). การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูสังกัดสํานักงาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน. ทุนสนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ  

2547. (ผูรวมวิจัย) 

 



 
 

13 นิศารัตน ศิลปะเดช และคณะ. (2548). การวิจยัและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับ 

        บณัฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏธนบุรี. ทุนสนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

        ประจําปงบประมาณ  2547. (ผูรวมวิจัย) 

  

บทความ  จํานวน........2.........เรือ่ง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

๑ ประชาคมอาเซียนและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในการพัฒนาสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียน. 

วารสารศึกษาศาสตร มสธ. ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2555) 

 

  

๒ การวิจัยประเมินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร. 

วารสารศึกษาศาสตร มสธ. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 

มิถุนายน 2556) 
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