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๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528 
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๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเช่ียวชาญ 

 .....………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….………… 

๗.  ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  

 7.1 ระดับปริญญาโท 
รหัสชุดวิชา ช่ือชุดวิชา 

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา 
23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรบัผูนําทางการศึกษา 

7.2 ระดับปริญญาเอก    
รหัสชุดวิชา ช่ือชุดวิชา 

23999 สัมมนาเขมเสริมประสบการณดษุฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
23905 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   

 

๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีเปน 
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          อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ........................................... 

          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ................................................ 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

 

 ๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน......29..............เรื่อง 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

หนังสือ/ตํารา  จํานวน......6...........เรื่อง 

๑. กุลชลี  จงเจริญ (2556) หนวยท่ี 2 ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ใน ประมวลสาระชุด 

        วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา  หนวยท่ี 1-7  

        (น. 2-1 – 2-69). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๒. กุลชลี  จงเจริญ (2556) หนวยท่ี 5 การตัดสินใจและการแกปญหาความขัดแยง ใน ประมวลสาระชุด 

        วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา หนวยท่ี 1-7  

         (น. 5-1 - 5-65). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๓. กุลชลี  จงเจริญ (2557) หนวยท่ี 11 การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอนโยบายและแผนการ 

         ศึกษา ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

        หนวยท่ี 8-15 (น. 11-1 – 11- 50). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๔. กุลชลี  จงเจริญ และ นิตยา  ภัสสรศิริ (2556) หนวยท่ี 9 การออกแบบและการวางแผนการวิจยั ใน 

        ประมวลสาระชุดวิชาการวจิัยการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 1-7 (น. 9-1 - 9-62). นนทบุรี: 

        สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๕. ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานนท และ กุลชลี  จงเจริญ (2556) หนวยท่ี 4 การวิจัยสถาบัน ใน ประมวลสาระ 

         ชุดวชิาการวิจัยการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 1-7 (น. 4-1 - 4-69). นนทบุรี: สาขาวิชา 

         ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

6. สนธิรัก  เทพเรณู และ กุลชลี  จงเจริญ (2556) หนวยท่ี 3 การวิจัยเชิงนโยบาย ในประมวลสาระชุด 

        วิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 1-7 (น. 3-1 - 3-64). นนทบุรี: สาขาวิชา 

        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

ผลงานวิจัย  จํานวน......17..........เรื่อง 

๑. กุลชลี จงเจริญ. (2559). โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ 
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๒. กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแกว เก็จกนก เอ้ือวงศ และชูชาติ พวงสมจิตร. (2557). การพัฒนาชุด 

        ฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ัน 

       พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



 

 

๓. กุลชลี จงเจริญ. (2554). การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสราง 

        ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน. ลพบุรี: สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ 

        การศึกษาท่ี 3.  

๔. กุลชลี จงเจริญ. (2553). การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานทาง 

        การศึกษา. ลพบุรี: สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6. 

๕. กุลชลี จงเจริญ. (2553). การศึกษาแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

       ของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. ลพบุรี: สํานักงานศึกษาธิการเขต  

       เขตการศึกษา 6. 

6. กุลชลี จงเจริญ. (2552). การรับรูและการเรียนรูทางการเมืองของเยาวชนไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี 

       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 2. ลพบุรี:  

       สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6. 

7. กุลชลี จงเจริญ. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 

       กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. ลพบุรี: สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6. 

8. กุลชลี จงเจริญ และอัญชลี  กรีโสภา. (2546). รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรม 

       ของวัดตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค: ศึกษากรณีการบูรณาการศาสนาสู 

       สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
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10. กุลชลี จงเจริญ. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญเพ่ือพัฒนาความสนใจ 
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12. เก็จกนก  เอ้ือวงษ รัตนา  ดวงแกว  ชูชาติ  พวงสมจิตร และ กุลชลี  จงเจริญ. (2558) การ 

      สังเคราะหงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
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     (เอกสารอัดสําเนา) 



 

 

14. รัตนา ดวงแกว กุลชลี จงเจริญ และชูชาติ พวงสมจิตร. (2559). การติดตามประเมินผลมาตรฐาน 
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15. รัตนา ดวงแกว และกุลชลี จงเจริญ. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษา 
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บทความ  จํานวน.....6............เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

๑. นิธิพัฒน เมฆขจร กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแกว และคณะ.  

          (2558). การสังเคราะหงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
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        36 ปแหงความภูมิใจ กาว ไปกับศึกษาศาสตร มสธ. (น.197-226).  
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