สบฑ.อบ.๐๐๑
เอกสารประกอบการเสนอขอแตงตั้ง
อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา...ศึกษาศาสตร....................

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล ..........นางสาวกุลชลี จงเจริญ………………………………………………………………………………………….
ตําแหนงทางวิชาการ ......ผูชว ยศาสตราจารย ดร.....................................................................................
ตําแหนงทางบริหาร/ตําแหนงปจจุบัน......................................................................................................
สถานที่ติดตอ ...........................................................................................................................................
ที่ทํางาน ...ที่ทํางาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ. โทรศัพท 02-504-8538
Email:………………………………………………………………………………………….….
๕. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528
ปริญญาตรี
ค.ม.
บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2532
ปริญญาโท
Ed.D.
Educational Leadership University of Wollongong,
2551
ปริญญาเอก
Australia

อืน่ ๆ
๖. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
.....………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………
๗. ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร
7.1 ระดับปริญญาโท
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
23720
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
23721
การวิจัยการบริหารการศึกษา
23722
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
23723
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23789
การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา
7.2 ระดับปริญญาเอก
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
23999
สัมมนาเขมเสริมประสบการณดษุ ฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
23905
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่เปน

 ผูเขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา.................................................................................................
 อาจารยสัมมนาเสริม/เขม ชุดวิชา..............................................................................................
 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ...........................................
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................
๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน......29..............เรื่อง
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
หนังสือ/ตํารา จํานวน......6...........เรื่อง
๑.
กุลชลี จงเจริญ (2556) หนวยที่ 2 ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ใน ประมวลสาระชุด
วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา หนวยที่ 1-7
(น. 2-1 – 2-69). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๒.
กุลชลี จงเจริญ (2556) หนวยที่ 5 การตัดสินใจและการแกปญหาความขัดแยง ใน ประมวลสาระชุด
วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา หนวยที่ 1-7
(น. 5-1 - 5-65). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๓.
กุลชลี จงเจริญ (2557) หนวยที่ 11 การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนโยบายและแผนการ
ศึกษา ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หนวยที่ 8-15 (น. 11-1 – 11- 50). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๔.
กุลชลี จงเจริญ และ นิตยา ภัสสรศิริ (2556) หนวยที่ 9 การออกแบบและการวางแผนการวิจยั ใน
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-7 (น. 9-1 - 9-62). นนทบุรี:
สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๕.
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท และ กุลชลี จงเจริญ (2556) หนวยที่ 4 การวิจัยสถาบัน ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-7 (น. 4-1 - 4-69). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สนธิรัก เทพเรณู และ กุลชลี จงเจริญ (2556) หนวยที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบาย ในประมวลสาระชุด
6.
วิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-7 (น. 3-1 - 3-64). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผลงานวิจัย จํานวน......17..........เรื่อง
๑.
กุลชลี จงเจริญ. (2559). โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ประเภท กศน.:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
๒.
กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแกว เก็จกนก เอื้อวงศ และชูชาติ พวงสมจิตร. (2557). การพัฒนาชุด
ฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

๓.

๔.
๕.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

กุลชลี จงเจริญ. (2554). การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสราง
ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน. ลพบุรี: สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ 3.
กุลชลี จงเจริญ. (2553). การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานทาง
การศึกษา. ลพบุรี: สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6.
กุลชลี จงเจริญ. (2553). การศึกษาแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. ลพบุรี: สํานักงานศึกษาธิการเขต
เขตการศึกษา 6.
กุลชลี จงเจริญ. (2552). การรับรูและการเรียนรูทางการเมืองของเยาวชนไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2. ลพบุรี:
สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6.
กุลชลี จงเจริญ. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. ลพบุรี: สํานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6.
กุลชลี จงเจริญ และอัญชลี กรีโสภา. (2546). รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรม
ของวัดตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค: ศึกษากรณีการบูรณาการศาสนาสู
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
กุลชลี จงเจริญ และอัญชลี กรีโสภา. (2546). รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรม
ของวัดพยุหะคีรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค: ศึกษากรณีการบูรณาการศาสนาสู
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
กุลชลี จงเจริญ. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาความสนใจ
ในการเรียน: โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน (วพร.) ของ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
กุลชลี จงเจริญ. (2537). การศึกษาสภาพการดําเนินงานการวิจัยเกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัยของ
คณะอนุกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6. ลพบุรี:
สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6.
เก็จกนก เอื้อวงษ รัตนา ดวงแกว ชูชาติ พวงสมจิตร และ กุลชลี จงเจริญ. (2558) การ
สังเคราะหงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิธิพัฒน เมฆขจร กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแกว และคณะ. (2558). การสังเคราะหงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(เอกสารอัดสําเนา)

14.

รัตนา ดวงแกว กุลชลี จงเจริญ และชูชาติ พวงสมจิตร. (2559). การติดตามประเมินผลมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ (ฉบับ พ.ศ. 2547): ประเภทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

15.

รัตนา ดวงแกว และกุลชลี จงเจริญ. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเปนอาเซียน: กรณีศึกษาระหวางประเทศไทยกับสหภาพ
พมา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมคิด พรมจุย สุพักตร พิบูลย นิรนาท แสนสา และกุลชลี จงเจริญ (2559). รายงานวิจัย
โครงการนํารองจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรูจังหวัดนนทบุร.ี นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุวรรณ มีทองคํา และกุลชลี จงเจริญ. (2553). ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมของผูเรียนโดยกรอบนวัตกรรมการประเมินตนเองแบบสากล. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

16.

17.

บทความ จํานวน.....6............เรื่อง
๑.

๒.

นิธิพัฒน เมฆขจร กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแกว และคณะ.
(2558). การสังเคราะหงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ในหนังสือ
36 ปแหงความภูมิใจ กาว ไปกับศึกษาศาสตร มสธ. (น.197-226).
(ม.ป.พ.)
Chongcharoen, K. (2017). Women as school leaders: A
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๔.

Chongcharoen, K. & Daungkaew, R. (2016). Higher Education
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Myanmar. Paper presented at the 3rd International
Academic Conference, Venice, Italy.
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๕.
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Chongcharoen, K. (2007). Building a Capability Model of
School Leaders in Thai Education. Paper presented at
the International Conference on Education, Economy
and Society ณ University of Louis Pasteur Strasbourg,
Paris, France.
Chongcharoen, K. (2006). Building a Capability Model of
School Leaders in Thai Education. Poster presented at
the NSW Institute for Educational Research Conference.
Macquarie University, NSW, Australia.

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition

