
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกลู 
 
ต าแหน่ง 

1. ต ำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ระดับ 8 
2. ต ำแหน่งบริหำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ (2558-ปัจจุบัน) 

 
ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบัณฑิต   กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 2530 
ปริญญำโท เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต  เศรษฐศำสตร์   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  2541 
ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต ยุทธศำสตร์กำรบริหำร

และกำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

2560 

 
สถานที่ติดต่อ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 
E-Mail: charee45@windowslive.com 
มือถือ 085-6510104 

 
ประสบการณ์ 

การสอน  
- สาขาวิชาหรือรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรี 

1) เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
2) เศรษฐศำสตร์ทั่วไป (General  Economics)  
3) เศรษฐศำสตร์จุลภำค (Microeconomics) 
4) เศรษฐศำสตร์มหำภำค (Macroeconomics) 
5) วิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) 
6) เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 
7) เศรษฐกิจชุมชน (Economy of Local Community) 

 
  



การบริหารในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 

2538-2539 หัวหน้ำงำนส ำนักงำนส่งเสริม
วิชำกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

2541-2548 หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2541-2557 หัวหน้ำอำคำรสถำนที่ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2549-ปัจจุบัน ประธำนโปรแกรมเศรษฐศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2549-ปัจจุบัน หัวหน้ำงำนพัสดุ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2556-ปัจจุบัน หัวหน้ำโครงกำรน  ำดื่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2549-2558 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2558-ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำ

รำยได้ 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
- วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย มีรำยละเอียดดังนี  

1) กำรประกันคุณภำพให้กับคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2) กำรประกันคุณภำพองค์ประกอบกำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรให้กับคณะครุศำสตร์ 
3) กำรเตรียมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรแม่สอด 
4) กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยให้กับมหำวิทยำลัย รำชภัฏแม่สอด 
5) กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชรแม่สอด 
6) กำรบูรณำกำรพันธกิจด้ำนกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้กับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และคณะครุศำสตร์ 
7) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร 
8) วิทยำกรประจ ำกลุ่มกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรกลุ่มวิทยำกำรจัดกำร 
9) เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับโปรแกรม ระดับหน่วยงำน ระดับคณะ                  

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 - วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย มีรำยละเอียดดังนี  

1) กำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดก ำแพงเพชรวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

2) กำรแปลงทรัพย์สินเป็นทุน ให้กับกลุ่มพัฒนำชำวเขำดอยมูเซอ  
3) กำรจัดท ำแผนธุรกิจของธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ก ำแพงเพชร จ ำนวน 3 รุ่น 



4) อบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐำนะครูเชียวชำญ จ ำนวน 7 รุ่น 

5) วิทยำกรขับเคลื่อนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ่อแก้ววิทยำ และโรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์ตำก 

6) กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนผดุง
ปัญญำ จังหวัดตำก โรงเรียนประชำสันติภำพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) จังหวัดก ำแพงเพชร 

7) กำรวิเครำะห์ต้นทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้ำวชุมชนหนองปิ้งไก่ 
8) วิทยำกรกำรประกันคุณภำพให้กับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏพิบูลสงครำม 
9) วิทยำกำร กระบวนกำรโค้ช ให้กับศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ก ำแพงเพชร เขต 1 และ ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 
10) เป็นประธำนผู้ตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้กับคณะเทคโนโลยี 

กำรเกษตรและอำหำร 
11) เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
12) วิทยำกรกำรวิจัยในชั นเรียน ให้ครูโรงเรียนอนุบำคลองลำน 
13) เป็นวิทยำกำรกำรวิจัยพัฒนำทำงวิชำกำร ของศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย 
14) เป็นวิทยำกรกำรถอดบทเรียนรู้ ของศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
15) เป็นวิทยำกำรในโครงกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพี่เลี ยง (Coaching and 

Mentoring) 
 
ด้านการประเมิน 

1. หัวหน้ำโครงกำรประเมินเป็นคณะกรรมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรปกครอง
ท้องถิ่น ตั งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน 

2. เป็นคณะกรรมกำรหลักในกำรรับผิดชอบและเป็นผู้ประเมิน โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยำผู้
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์อุทกภัย ปี 2554-2555 และ โครงกำรป้องกันปัญหำอุทกภัยต้นน  ำ กลำงน  ำ 
ปลำยน  ำ ร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 14 โครงกำร 

3. เป็นคณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตรกำรอบรมโครงกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพี่เลี ยง 
(Coaching and Mentoring)  

4. เป็นคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพ่ีเลี ยง (Coaching and Mentoring)  
5. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพ่ีเลี ยง (Coaching 

and Mentoring)  
6. เป็นคณะท ำงำนประเมินโครงกำรครูแสนดีที่ส่งโครงกำรเข้ำรับเงินสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำน

ร่วมกับจังหวัดก ำแพงเพชร 
7. เป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยระดับอุดมศึกษำ ให้กับสถำบันอุดมศึกษำในเขตภำคเหนือ ตั งแต่ปี 

2553-2557 
 
 



ผลงานวิจัย 
1) กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรปลูกส้ม กรณีศึกษำกิ่งอ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร ปี 

2547 
2) กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนกรณีศึกษำ  

: ผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำร จังหวัดก ำแพงเพชร (ทุนสนับสนุนจำกสกอ.) ปี 2549 
3) กำรศึกษำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ กิ่งอ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด

ก ำแพงเพชร โดยได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน กำรวิจัย (สกว.)และมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร) ปี 2550 

4) แนวทำงพัฒนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ต ำบลวังควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
(ทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร) ปี 2553 

5) ควำมคิดเห็นของชุมชนเพื่อจัดท ำแผนแม่บทชุมชนในกำรแก้ปัญหำหมู่บ้ำนอุทกภัยและกำรบูรณำ
กำรอย่ำงยั่งยืน โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปี 2555 

6) กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพผู้ผลิตข้ำวพื นบ้ำนชุมชนหนองปิ้งไก่ ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักบริหำรโครงกำรวิจัยในอุดมศึกษำและพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัย
แห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ปี 2556  

7) กำรวิจัยและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัด
ก ำแพงเพชร ปี 2549-2550  

8) บทบำทครูในกำรส่งเสริมควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำขั นพื นฐำนกรณีศึกษำเขตพื นที่
กำรศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 (ทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร) ปี 2550 

9) ปัจจัยที่สนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน บ้ำนหนองกระทุ่มต ำบลหัวถนน 
อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชรได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  ปี 2551 

10) กำรศึกษำทุนในพื นที่ในกำรสร้ำงเครือข่ำยสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชนใน
พื นที่จังหวัดก ำแพงเพชร ปี 2552 

11) กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำเขตภำคเหนือตอนล่ำง   
ปี 2553 

12) กำรจัดกำรควำมรู้ของเกษตรกรที่ท ำกำรปลูกหม่อนเลี ยงไหม ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำ
ทอง จังหวัดก ำแพงเพชร ได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปี 2554 

13) กำรวิจัยและพัฒนำระบบพ่ีเลี ยงนักวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ปี 2554 

14) โครงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยหนุนเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ของเด็กและ
เยำวชนในเขตพื นที่จังหวัดก ำแพงเพชร (LLEN) ปี 2554-2555 

15) โครงกำรวิจัยกระบวนกำรพัฒนำครูด้วยระบบหนุนน ำต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภำพ     
กำรเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดก ำแพงเพชร 2556-2557 

16) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ต ำบลนำบ่อค ำ เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปี 2557 

17) กำรส่งเสริมกำรผลิตกล้วยไข่ก ำแพงเพชรโดยกำรประยุกต์ใช้ภูมิสำรสนเทศร่วมกับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรตลำดในตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ปี 2558 


