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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in Administration and Development Strategy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
: ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
: Master of Arts (Administration and Development Strategy)
: M.A. (Administration and Development Strategy)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
กาหนดเปิดสอน ปีการศึกษา 2561
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
7.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
7.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 นักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม/วิสาหกิจชุมชน
7.4 ผู้บริหาร ครู อาจารย์สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
7.5 นักปกครองท้องถิ่น

7.6 นักพัฒนา
7.7 นักวิจัย
7.8 นักวิชาการ
8. ชื่อนามสกุลตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นางณัฐรดา 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.
วท.บ.
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
ศึกษาศาสตร์-เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนา
กาแพงเพชร
การวัดและประเมิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

พ.ศ.
2555
2545
2535
2546
2537
2532
2534
2523
2519
2555
2526
2524
2555
2536
2526

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
10. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
สาหรับ แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ.2561
มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
10.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา และสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวั ตกรรม สิ่งแวดล้อมทั้งภายประเทศและต่างประเทศ

และความต้องการในการพัฒ นาศักยภาพของกาลังคนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในท้องถิ่น
11.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหารและนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและการ
บริหารยุทธศาสตร์ มีความสามารถการวิจัยเพื่อพัฒนางานและองค์กร โดยกาหนดรายวิชาของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ การวิจัย แนวคิดการพัฒ นาที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา โดยการจัด
รายวิชาให้มีความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ประเทศและสถานการณ์โลก ตลอดจนความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
สาขาวิชา
11.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
โดยเฉพาะภาคปฏิ บั ติ มุ่งเน้ น การฝึ กทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริห ารยุทธศาสตร์ และการวิจัย โดย
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนให้เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม หรือพื้นที่ศึกษา
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
11.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความ
พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความรู้และมีความสามารถในการ
บริห ารและการพัฒ นาท้องถิ่น ด้ว ยศาสตร์พระราชา โดยมุ่งพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นให้ เป็นนัก
บริห าร นั ก วางแผน และนั กพั ฒ นาที่ มี วิสั ยทั ศ น์ กว้างไกล มี ความสามารถในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลง มีอุดมการณ์ในการทางาน ตลอดจนมีคุณธรรมและสานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อนาไปสู่
การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถในการบูรณาการความรู้ในการพัฒ นาท้องถิ่น และประเทศชาติ ได้
อย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้
เป็นนักบริหาร นักวางแผนและนักพัฒ นาที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มี
ความรู้และทักษะการการวิจัยและการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ตลอดจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กร
ท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารและนักพัฒนาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็ น ผู้ น าแห่ งการเปลี่ ย นแปลงที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามสามารถในการวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
1.3.2 มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาองค์กร ท้องถิ่นและ
ประเทศ
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ภาคละ 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคเรียนที่ 1
มิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตร แผน ข (วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.30 โดยสาเร็จการศึกษา
จากสถาบั น การศึกษาที่ได้รับ การรับ รองคุณ วุฒิ จากสานักงานข้าราชการพลเรือน หรือมีประสบการณ์ ในการ

ทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(2) เป็นนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(3) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ ตามข้ อ บั งคั บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการคัดเลือก
(1) ประกาศวัน-เวลา-คุณสมบัติผู้รับสมัครเข้าเรียน
(2) ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศรับสมัคร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร และจัดทาประกาศรายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสอบ
(6) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
แผน ข

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

42
39
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
5. รายวิชาเสริม
รวมหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

แผน ก
แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

แผน ก
แบบ ก 2
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

9 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

42 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

แผน ข

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
9 หน่วยกิต
2506101 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
3 (3-0-6)
Concepts and Theories of Development
3565101 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Organization and Human Resource Management
2506102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก1
6 หน่วยกิต
3566201 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Planning and Strategic Management
2536208 การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3 (2-2-5)
Seminar in Development Strategy
แผน ก
แบบ ก2
15 หน่วยกิต
แผน ข
15 หน่วยกิต
3566201 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Planning and Strategic Management
2506201 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
The King’s Wisdom and Sustainable Development
2536202 การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น 3 (0-6-3)
Practicum in the Issue-based Strategic Planning
2536208 การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3 (2-2-5)
Seminar in Development Strategy
1046201 การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3 (2-2-5)
Research in Administration and Development Strategy
2.2 วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
2506202 ภูมิภาคศึกษา
Regional Study

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

2506203 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
Sociology for Sustainable Development
2536201 การจัดการความรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
3 (2-2-5)
และความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น
Knowledge Management of Local Culture,
Wisdom and Biological Diversity
2576201 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
Economics for Development
3016201 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-6)
Intercultural Communication for l Development
4006201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
2536207 จริยธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
3 (3-0-6)
Ethics for Administrator and Development Workers
3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3.1 วิทยานิพนธ์
3.1.1 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
2536301 วิทยานิพนธ์
Thesis
3.1.2 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
2536302 วิทยานิพนธ์
Thesis
3.2 การค้นคว้าอิสระ แผน ข
2536303 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

36 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้าน
คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย กรณีคะแนนความรู้ความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อจบการศึกษา
4126401 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
Information Technology for Graduate Students
1556401 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Academic English for Graduate Studies

การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
ข. แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)
รหัสวิชา
3566101
2506101
2506201
1556401

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

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

รหัสวิชา
3566201
2505101
4126401
Xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาเลือก (1)
รวม

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

รหัสวิชา
2536202
2536208
1046201
2536301

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น
การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิทยานิพนธ์ 1
รวม

หน่วยกิต
3 (0-6-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3
12 หน่วยกิต

รหัสวิชา
2536301
2536301

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 3
รวม

รหัสวิชา
2536301

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
3
3
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
3 หน่วยกิต

ค. แผนการศึกษา แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)

รหัสวิชา
3566101
2506101
2506201
1556401
Xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาเลือก (1)
รวม

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

รหัสวิชา
3566201
2506102
4126401
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
12 หน่วยกิต

รหัสวิชา
2536202
2536208
1046201

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น
การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
รวม

หน่วยกิต
3 (0-6-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่วยกิต

รหัสวิชา
2536303
2536303

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การค้นคว้าอิสระ 1
การค้นคว้าอิสระ 2
รวม

หน่วยกิต
2
2
4 หน่วยกิต

รหัสวิชา
2536303

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การค้นคว้าอิสระ 3
รวม

หน่วยกิต
2
2 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
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.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

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

6

นางณัฐรดา วงษ์นายะ

รอง
ศาสตราจารย์

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

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2523
2520
2546
2537
2532
2530
2523
2520
2534
2523
2519
2545
2526
2530
2521
2555
2545
2535

ภาระการสอน ช.ม./สัปดาห์
2558

2559

2560

2561

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

7

นางรัชนี นิธากร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8

นางสาวสุภาพร
พงศ์ภิญโญโอภาส

อาจารย์

ค.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนาเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์-เกษตร
ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2526
2524
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ภาระการสอน ช.ม./สัปดาห์
2558

2559

2560

2561

6

6

6

6

6

6

6

6

2536
2526

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.S.
กศ.บ
ศศ.บ.
M.S.
Ph.D.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.

Economics
Economics
เศรษฐศาสตร์
Geography
Geography
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
Adult Education
Continuing Education
การอุดมศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

1

นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

2

นายมนัส สุวรรณ

ศาสตราจารย์(เกียรติคณ
ุ )

3

นายอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

ศาสตราจารย์(เกียรติคณ
ุ )

4

นายคณิต เขียววิชัย

รองศาสตราจารย์

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

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2520
2518
2513
2529
2521
2514
2515
2521
2528
2551
2521
2517

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
กศ.ด.
วท.ม.
MB.A.
สบ.
สศ.บ.
ศศ.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
กศด.
กศม.
กศ.บ.

5

นายนรินทร์ สังข์รักษา

รองศาสตราจารย์

6

นายวิทยาธร ท่อแก้ว

รองศาสตราจารย์

7

นายสาราญ มีแจ้ง

รองศาสตราจารย์

8

นางสาวชญาพิมพ์ อุสาโห

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายสุชาติ ลีต้ ระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารงานบุคคล
สาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข
การวางแผนและการพัฒนาชนบท
โสตทัศนศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วัดการศึกษา
คณิตศาสตร์
พัฒนศึกษา
บริหารการศึกษา
ธุรกิจศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
วัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2547
2536
2537
2528
2532
2544
2525
2523
2534
2524
2519
2539
2535
2527
2533
2524
2518

