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โครงการทัศนศึกษาเชิงวชิาการและเศรษฐสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประจาํปี พ.ศ. ���� 

ของ 

คณาจารยแ์ละนกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

------------- 

 
 
หลักการและเหตุผล 

 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นแรกในปีการศึกษา ����  มีนักศึกษาที�ศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลยัส่วนกลาง ตาํบลศาลายา จงัหวดันครปฐม จาํนวน �� ราย และศึกษา ณ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขต

อีสาน จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน �� ราย นอกจากจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อนาํหลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหาร

การศึกษาแลว้ อีกจุดมุ่งหมายหนึ�งเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีวิสัยทศัน์และประสบการณ์สากล ให้เป็นพลงัขบัที�เขม้แข็งในการ

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในเชิงแข่งขนักบันานาชาติ 

  
 เพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว  นอกจากรายวิชาเรียนที�เนน้การนาํหลกัธรรมคาํสอนเพื�อการบริหาร เนน้เรื�องความ

เป็นโลกาภิวตัน์ทางการศึกษา  ความเป็นประชาคมอาเซียน กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาสําหรับศตวรรษที� �� แลว้ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั โดยคณะศึกษาศาสตร์ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเสริมเพื�อพฒันาทกัษะสากลดว้ย เช่น การประชุม

เชิงปฏิบตัิการทางการบริหารการศึกษา  และการอบรมทักษะภาษาองักฤษ โดยความสนบัสนุนจากคณาจารยปั์จจุบ ัและ

อดีตคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัวอชิงตนัสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  จาํนวน � ภาคเรียน ๆ ละ �� ชั�วโมงต่อแต่ละกิจกรรม  

 
โครงการทศันศึกษาเชิงวิชาการและเศรษฐสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาํปี พ.ศ. ����  นี�  เป็นอีกกิจกรรม

หนึ�ง ที�คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั ไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อเสริมสร้างทกัษะสากลให้กบันักศึกษาไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิผลยิ�งขึ�น เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดไ้ปศึกษาเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาที�มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และเทคโนโลยีที�ทันสมยั โดยคาดหวงัว่า  

นักศึกษาจะสามารถบูรณาการสิ�งที�ได้พบเห็นเข้ากบัหลักธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนา  มาใช้เพื�อพฒันาวิสัยทัศน์และ

ประสบการณ์สากลใหก้บัตนเอง และนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศไดอ้ยา่งเขม้แข็งยิ�งขึ�น 
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วัตถุประสงค์ 
 

 เพื�อเสริมสร้างทกัษะสากลให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั จากโอกาสในการไปใชชี้วิตจริงในประเทศที�มีความลํ�าหนา้ทางวิชาการ

และนวตักรรมทางการศึกษาใหม่ๆ มีความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และเทคโนโลยี  ให้สามารถ

บูรณาการสิ�งที�ไดพ้บเห็นเขา้กบัหลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนา  เพื�อพฒันาวิสัยทศัน์และประสบการณ์สากลให้ตนเอง 

และนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ตัวชี�วดั 

1) นกัศึกษาไดใ้ชชี้วิตในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และเทคโนโลยีที�กา้วหน้าของประเทศ

สหรัฐอเมริกา อย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารตนเองของกลุ่ม การช่วยเหลือเกื�อกูลซึ� งกันและกนั ยึดหลกัการ

พึ�งตนเอง ทั�งเรื�องการติดต่อสื�อสาร  การจัดพาหนะเดินทาง  การจัดโรงแรมที�พกั  การจดัหาอาหาร การกาํหนดสถานที�

สนใจและสาํคญั  และอื�นๆ  เพื�อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

2) นกัศึกษาเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมทางวิชาการประจาํปีของสมาคมการวจิยัทางการศึกษาของอเมริกา 

(American Educational Research Association: AERA)  ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย  เพื�อศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ระดบันานาชาติที�มีผูร่้วมการประชุมกว่า ��,000 คน รูปแบบการนาํเสนอผลงานวิจยัของผูร่้วมการประชุม  รูปแบบการ

พฒันาบุคลากรที�จดัขึ�นในงาน และมีโอกาสเขา้เยี�ยมชมแบบไม่เป็นทางการในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจาํนวนหนึ�ง  

 

กําหนดการเดินทาง 

 

วันเดือนปี รายการกิจกรรมที�สําคัญ 

�� มีนาคม ���� เดินทางจากประเทศไทย โดย  Air China  CA985 ถึงสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก เวลา 

��.�� น.  พกัที�  Buena Vista Motor Inn 1599 Lombard St, San Francisco, CA, 94123 

�� มีนาคม ���� เยี�ยมชมสถานที�สาํคญัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ใน San Francisco  เช่น Golden Gate 

Bridge, Fisherman’s Wharf, Alcatraz Island, Cable Cars, Chinatown, Alamo Square, Red and 

White Ferry, Union Squares เป็นตน้ 

�� มีนาคม ���� เดินทางไป Chicago โดย  Southwest Airlines  พกัที�  Red Roof Inn Chicago Downtown  

162 E. Ontario St.  Chicago, IL  60611 

�� มีนาคม ���� เยี�ยมชม University of Chicago และสถานทีทางวฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกิจอื�น เช่น Shedd 

Aquarium, Art Institute of Chicago, Adler Planetarium, The Field Museum, Skydeck Chicago, 

John Hancock Observatory, Museum of Science and Industry, Navy Pier, Millennium Park, The 

Magnificent Mile, (http://www.citypass.com/chicago/things-to-do-chicago) 

31 มีนาคม ���� 

และ� เมษายน ���� 

เดินทางไป Washington DC  โดย Amtrak พกัที� Howard Johnson Express Inn Washington DC  

600 New York Ave Ne Washington, DC, 20002 และเยี�ยมชม University of Maryland 
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วันเดือนปี รายการกิจกรรมที�สําคัญ 

2 เมษายน ���� เยี�ยมชมสถานที�สาํคญัทางประวตัิศาสตร์ สังคม และการเมือง เช่น the Smithsonian, national 

monuments and memorials, U.S. Capitol Building, the White House and the U.S. Supreme 

Court, Georgetown, and Pentagon City 

�  เมษายน ���� เดินทางไป Philadelphia โดย Mini bus พกัที� DoubleTree by Hilton Hotel Philadelphia - Valley 

Forge 301 W Dekalb Pike King of Prussia, PA 19406 

4  เมษายน 2557 เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การประชุมทางวชิาการประจาํปีของของสมาคมการวจิยัทางการศึกษาของ

อเมริกา (American Educational Research Association: AERA)  Convention Center of 

Philadelphia   เยี�ยมชม University of Philadelphia และ Drexel University 

5 เมษายน ���� เยี�ยมชม Villanova University at King of Prussia และพกัผอ่นหยอ่นใจ  King of Prussia Mall (The 

Largest Mall in USA.) 

� เมษายน ���� เดินทางไป Buffalo, New York โดย Mini Bus พกัที� Travelodge Niagara Falls 9401 Niagara Falls 

Blvd Niagara Falls, NY 14304 เยี�ยมชม Niagara Falls และ University at Buffalo 

� เมษายน ���� เดินทางไป  New York City โดย Mini Bus พกัที� Red Roof Inn Queens 3805 Hunters Point Ave., 

Long Island City, NY, 11101  

8 เมษายน ����  เยี�ยมสถานที�สาํคญั เช่น Statue of Liberty, World Trade Center Area, Time Squares  

� เมษายน ���� เยี�ยมชม University of Columbia, New York University, University Heights, Pace University 

10 – 12  เม.ย. ���� กลบัประเทศไทยโดย Air China CA979 ถึงสุวรรณภูมิวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. 

 

ผู้ร่วมการเดินทาง จาํนวน �� ราย (โดยความสมคัรใจ) 
 

1) อาจารย์และนักศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น จาํนวน �� ราย 

 

รายชื�อและการทํางาน สถานภาพ 

1) พระมหาฉัตรชยั สุฉตฺตชโย ผศ. ดร.  (มูลสาร) อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตร์ มมร. 

ศาลายา นครปฐม   

นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

2) พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ.  อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตร์ มมร. ศาลายา นครปฐม  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

3) พระมหาศุภชยั สุภกิจโจ (บุตระเกษ)  อาจารยป์ระจาํ มมร. วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

4) พระมหาจิตติพงษ ์ฉนทโก (พุตธขนัท)์ ผอ. โรงเรียนวดัศรีจนัทร์ จงัหวดัขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

5) พระจกัรพล สิริธโร (ป้องศิริ) รอง ผอ. ฝ่ายบริหารทั�วไปโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา จงัหวดัเลย  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

6) รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน 

อาจารย ์

7) นายเอกชาตรี สุขเสน ผูช่้วยอธิการบดี  มมร. วทิยาเขตอีสาน  จงัหวดัขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

8) นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ ์รอง ผอ. เขต สพป. เขต 4 ขอนแก่น นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

9) ผศ.  วิทูล  ทาชา หัวหนา้ฝ่ายจดัการศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น นกัศึกษาโปรแกรม �.� 
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รายชื�อและการทํางาน สถานภาพ 

10) นายเรืองยศ แวดลอ้ม ผอ. โรงเรียนบวัใหญ่พทิยาคม จงัหวดัขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

11) นายวฒิุพงษ ์เทียมสุวรรณเลิศ นิติกรชาํนาญการ สนง. สรรพากรพื�นที�ขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

12) นายวฒิุชยั วรครบุรี ครูโรงเรียนบา้นนาดี จงัหวดัขอนแก่น นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

13) นางกรรณิกา กนัทาํ นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ สพป. เขต � จงัหวดัขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

14) นางเสาวลกัษณ์ วรครบุรี ครู คศ. � โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง จงัหวดัขอนแก่น  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

15) นางสาวขวญัใจ แกว้แสง นกัวิชาการศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

 

อาจารย์และนักศึกษา มมร. ส่วนกลาง ศาลายา จงัหวัดนครปฐม จาํนวน �� ราย 

รายชื�อและการทํางาน สถานภาพ 

16) พระมหาจิรัชญฐ ์วีรธมฺโม ผช.เลขานุการเจา้คณะจงัหวดั สนง.เจา้คณะจงัหวดัศรีษะเกษ นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

17) พระนาคเสน นาคเสโน วดับวรมงคลราชวรวหิาร  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

18) ดร. สุธาสินี แสงมุกดา อาจารยป์ระจาํ มมร. ส่วนกลาง  อาจารย ์

19) นายพนมนคร มีราคา อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  มมร.ส่วนกลาง  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

20) ร.ต.ต.สิริภชักรณ์  ดวงคาํ รองสารวตัร(อก.) กองบงัคบัการอาํนวยการ สนง. ตม. นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

21) นางศรินทิพย ์ กาญจนธนชยั  ครู คศ.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ�   นนทบุรี นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

22) นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชยั  ครู คศ.1 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  ปทุมธานี นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

23) นางงามจิตต ์ อุณหะนนัทน ์ ผอ. รร. วดัรัชฎาธิฐาน  กทม. นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

24) นางปุณยวีร์  อวยชยัสวสัดิ�  ผูจ้ดัการระดบัอาวโุส บริษทัชิเซโด ้ (ไทยแลนด์) จาํกดั  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

25) วา่ที� ร.ต.หญิง สิรภทัร อาวอร่ามรัศมิ�  นกัวิชาการศาสนาฯ  สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

26) นางธญัลกัษณ์  อยัวรรณ ผอ. โรงเรียนวดัหนองตะครอง  กาญจนบุรี นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

27) นางทิพมาศ เศวตวรโชติ อาจารยป์ระจาํ  มมร.  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

28) นางสาววชิรา บุรีธาร ครู คศ. � โรงเรียนวดัประชารังสรรค ์นนทบุรี นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

29) นางสาววนัดี  บุญลอ้ม   หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล,รก.  มมร. ส่วนกลาง นกัศึกษาโปรแกรม �.� 

30) นางวนัเพญ็  สังขสุ์วรรณ ผอ. โรงเรียนวดัตลิ�งชนั (ปิ� นทองสัณฐาคาร) กรุงเทพฯ นกัศึกษาโปรแกรม �.� 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 ค่าพาหนะ ค่าที�พกั และอื�นๆ ที�บริหารจดัการดว้ยตนเอง ประมาณ ��,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวั) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 รองศาสตราจารย ์ดร. วโิรจน์ สารรัตนะ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  มมร. วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น โทร. ���-���-����  email: wirsan@kku.ac.th 


