รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Administration and Development
Strategy

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Administration and Development
Strategy)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Administration and Development Strategy)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 กาหนดเปิดสอน ปีการศึกษา 2561
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
7.1 นักบริหารหน่วยงาน/องค์กร
7.2 นักยุทธศาสตร์
7.3 นักพัฒนา
7.4 นักวิจัย
7.5 นักวิชาการ
7.6 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8. ชื่อนามสกุลตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อนามสกุล-

ตาแหน่ง

1นางณัฐรดา วงษ์นายะ .

รอง
ศาสตราจารย์

2 นางสาวปาจรีย์ .
ผลประเสริฐ

รอง
ศาสตราจารย์

3. นายสมชัย วงษ์นายะ

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา
พัฒนศึกษา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
ประชากรและการพัฒนา

พบ .ม.

สถิติประยุกต์

ศศ.บ.
ค.ด.

การจัดการทั่วไป
การวัดและประเมิน
ผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

กศ.ม.
กศ.บ.
4. นางรัชนี นิธากร

5. นางสาวสุภาพร
พงศ์ภิญโญโอภาส

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ปร.ด.
วท .ม.
.บ.วท
ปร.ด.
ค.ม.
กศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ยุทธศาสตร์การบริหารและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนา
กาแพงเพชร
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนา
กาแพงเพชร
การวัดและประเมิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ พิษณุโลก

พ.ศ.
2555
2545
2535
2546
2537
2532
2534
2523
2519
2555
2526
2524
2555
2536
2526
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9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
10. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช ายุ ทธศาสตร์ การบริห ารและการพัฒ นา หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ.2561 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
10.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
10.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมี
การปรั บ ปรุ งเนื้อหาสาระของรายวิช าให้ ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
10.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ
10.4 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จะค านึ ง ถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรั บ ผิ ดชอบ ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตั ว เลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558

4

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา เป็ น หลั ก สู ต รพั ฒ นาและผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ซึ่งพัฒนาจากองค์ความรู้ อุดมการณ์ ทฤษฎี
หลักการและการปฏิบัติ โดยบูรณาการภู มิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ด้วยการคิดเชิงระบบและวิทยาการ
การวิจัย เพื่อการกาหนดยุ ทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาอันนาไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นการผลิตนักยุทธศาสตร์นักบริหาร นักพัฒนามืออาชีพ
และนักวิชาการ ที่มีคุณธรรม สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารและการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เป็นนักยุทธศาสตร์ นักบริหาร นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างลุ่มลึกด้านยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
1.3.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านศาสตร์การบริหารและการพัฒนา สาหรับนาไปเป็นนวัตกรรม
การพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ร ะบบการจั ดการศึกษาแบบทวิภ าค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคเรียนที่ 1
มิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคเรียนฤดูร้อน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.1
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(2) มีประสบการณ์ในการทางานหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี
หรือมีผลงานในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
(3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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วิธีการคัดเลือก
(1) ประกาศวัน-เวลา-คุณสมบัติผู้รับสมัครเข้าเรียน
(2) ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศรับสมัคร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร และจัดทาประกาศ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสอบ
(6) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
ไม่น้อยกว่า
แบบ 2.1
ไม่น้อยกว่า

60
60

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาเสริม
รวมหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1
60 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
60 หน่วยกิต

แบบ 2.1
24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
60 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
แบบ 1.1
1. หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต จานวน 6 หน่วยกิต
2537911 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
(Seminar on Doctoral Dissertation I)
2537912 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
(Seminar on Doctoral Dissertation II)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
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2. วิทยานิพนธ์
2537901 วิทยานิพนธ์
60 (0-0-180)
(Dissertation)
แบบ 2.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology)
1047253 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
(Research in Administration and
Development Strategy)
2537111 การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหาร
3(3-0-6)
และการพัฒนา
(Strategic Thinking and Administration and
Development Strategy)
2537408 นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนา
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
(Organization Management Innovation
and Human Resource Development)
2537801 สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(2-2-4)
(Seminar on Administration and
Development Strategy)
1.2 วิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิตให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มการบริหารและการพัฒนา
2537101 การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาค 3(3-0-6)
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(Knowledge Management for Sustainable
Development in Organization, Locality and Region)
2537203 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
ของนักบริหารและนักพัฒนา
(Change Management and Leadership
of Administrators and Development Workers)
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2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
(Context and Trend of Local and Regional
Development)
2537401 ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
(Philosophy and Ethics for Administrators and
Development Workers)
2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ
(Public Policy Administration)
2537701 การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
(Independent Study on Administration and
Development)
กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์
2537201 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(Economic and Social Development Strategies)
2537702 การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์
(Independent Study on Construction and
Development of Strategy)
2537703 ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา
(Issues and Trends in Administration and
Development Strategy)
กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
4007001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ในการบริหารและการพัฒนา
(Scientific Concepts and Application
in Administration and Development)
2537102 ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
(Theory of Administration and Development
Systems)
2537103 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
(Theory of Public and Private Administration)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
(Behavioral Science and Social Science Theories and
Application in Administration and Development)
กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพัฒนา
1047254 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
(Qualitative Research for Development)
1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
(Strategy, Plan and Project Evaluation)
1.3 หมวดวิทยานิพนธ์
2537902 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

36(0-0-108)

1.4 หมวดวิชาเสริมทักษะ (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต1
3(3-0-6)
(English for Doctoral Students I)
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
(English for Doctoral Students II)
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
(English for Doctoral Students III)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 2.1

รหัสวิชา
2537111
1047101
2537408

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

รหัสวิชา
1047253
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
9

รหัสวิชา
2537801
Xxxxxxx
2537902

ภาคเรียนที่ 3
ชื่อวิชา
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิชาเลือก 3
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 (x-x-x)
6(0-0-18)
12

รหัสวิชา
2537902

ภาคเรียนที่ 4
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
10(0-0-30)
10

11

รหัสวิชา
2537902

ภาคเรียนที่ 5
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
2537902

ภาคเรียนที่ 6
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
10(0-0-30)
10

หน่วยกิต
10(0-0-30)
10
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.
ค.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
พบ .ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A
ศน.บ.
ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
นศ.บ.
กศ.บ.

Educational Psychology
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ
ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต์
การจัดการทั่วไป
Philosophy
Philosophy
ภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
การอุดมศึกษา
การสอนภาษาไทย
การประชาสัมพันธ์
ภาษาไทย

University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
University of Mysore, India
University of Mysore, India
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

รอง
ศาสตราจารย์

2

นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รอง
ศาสตราจารย์

3

นายศรัณย์ วงศ์คาจันทร์

รอง
ศาสตราจารย์

4

นายสมชัย วงษ์นายะ

รอง
ศาสตราจารย์

5

นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์

รอง
ศาสตราจารย์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2523
2520
2546
2537
2532
2530
2523
2520
2534
2523
2519
2545
2526
2530
2521
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2545
2535

6

นางณัฐรดา วงษ์นายะ

รอง
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

พัฒนศึกษา
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ

7

นางรัชนี นิธากร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8

นางสาวสุภาพร
พงศ์ภิญโญโอภาส

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนาเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์เกษตรยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2554
2526
2524
2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

2536
2526

ค.ม.
กศ.บ.
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.S.
กศบ.
ศศ.บ.
M.S.
Ph.D.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
วท.ม.
MB.A.
สบ.
สศ.บ.
ศศ.ด.
ค.ม.
ค.บ.

1

นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

2

นายมนัส สุวรรณ

ศาสตราจารย์(เกียรติคณ
ุ )

3

นายอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

ศาสตราจารย์(เกียรติคณ
ุ )

4

นายคณิต เขียววิชัย

รองศาสตราจารย์

5

นายนรินทร์ สังข์รักษา

รองศาสตราจารย์

6

นายวิทยาธร ท่อแก้ว

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา
Economics
Economics
เศรษฐศาสตร์
Geography
Geography
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
Adult Education
Continuing Education
การอุดมศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พัฒนศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารงานบุคคล
สาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข
การวางแผนและการพัฒนาชนบท
โสตทัศนศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
University of Georgia, U.S.A
Louisiana State University, U.S.A
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Pennsylvania State University, U.S.A
Penn State University, U.S.A
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Hull, U.A.
University of New England, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2520
2518
2513
2529
2521
2514
2515
2521
2528
2551
2521
2517
2547
2536
2537
2528
2532
2544
2525
2523
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ลาดับ
7

ชื่อ – สกุล
นายสาราญ มีแจ้ง

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

8

นางสาวชญาพิมพ์ อุสาโห

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายสุชาติ ลีต้ ระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
กศด.
กศม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วัดการศึกษา
คณิตศาสตร์
พัฒนศึกษา
บริหารการศึกษา
ธุรกิจศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
วัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2534
2524
2519
2539
2535
2527
2533
2524
2518

