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๑. ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 
๒. คุณวุฒิทางการศึกษา  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตร ี ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๗ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ๒๕๔๑ University of Delhi (India) 
ปริญญาเอก ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๕๙ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓. ประสบการณการทํางานระดับอุดมศึกษา 
๑) งานการบริหาร 

- หัวหนาฝายจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
- กรรมการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๒) การศึกษาดูงาน/ประชุมตางประเทศ 
- ศึกษาดูงานประสบการณสากลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
๑) เอกสารประกอบการสอน 

- วิทูล ทาชา. (๒๕๕๓). ไวยากรณอังกฤษ. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน. (เอกสารอัดสําเนา) 

๒) งานวิจัย (ไมใชสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
Oonla-Or , C., Phrarajratanamongkol , Moonsarn, C., Subhakicco, S., Sabphaso, N., 

Thacha, W. (2559). Transformational Leadership Behavior of Private University 
Administrators in Thailand. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสกลนคร. ๔(๑๗): ๖-๑๐.  

Bangwiset, S., Phrapariyatsaravethee, Jinadattiyo, K., Sabphaso, N., Suphakicco, S. 
Thacha, W. (2559). The motivation in applying to the public graduate school: A 
Case of Mahasarakham University. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. ๔(๑๖): ๑๘๖ – ๑๙๐. 

Neelayothin, A., Suwannoi, P., Arunmala, P., Lonlua, N., Suksen, A., Thacha, W. (2016). 
Visionary leadership of elementary school principals in the era of a new 
paradigm in education for the 21st century. International Journal of Current 
Research. 8(3): 27982-27986. 

อัครเดช นีละโยธิน, พระราชรัตนมงคล, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ สัพโส, วิทูล ทาชา, ภัท
ราพร อรัญมาลา. (๒๕๕๙). พฤติกรรมที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครูจังหวัดขอนแกน. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๑ (๑) 
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐. (มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ)  

อัครเดช นีละโยธิน, พระราชรัตนมงคล, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ สัพโส,วิทูล ทาชา, ภัท
ราพร อรัญมาลา. (๒๕๕๙). การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน. วารสาร



ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๑ (๒) เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐. (มีหนังสือตอบ
รับการตีพิมพ)  

อารียา ธีรวัช, วิทูล ทาชา, ศิริกุล นามศิริ (2564). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท. วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(1) มกราคม - มีนาคม 2564. 

บทความวิชาการ 
วิทูล ทาชา (๒๕๕๘). ภาวะผูนําแบบกาวหนา (Progressive leadership). ในพระครูปลัดธรรม

จริยวัฒน. (๒๕๕๘)  ภาวะผูนํา: หลักธรรมและกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรค. ขอนแกน: 
หจก. โรงพิมพคลังนานาวิทยา. 

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ 
สัพโส, วิทูล ทาชา (๒๕๕๙). นวัตกรรมกับกระบวนทัศนการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑. วารสาร
สถาบันวิจัยญานสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยลัย ๗(๒): กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙. 

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน,, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระณัฐวุฒิ 
สัพโส, และ วิทูล ทาชา (๒๕๖๐). การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๓(๒): ๑๘๐ – ๑๙๙.  

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระณัฐวุฒิ 
สัพโส, และ วิทูล ทาชา (๒๕๖๐). ภาวะผูนําสําหรับศตวรรษที่ ๒๑. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๓(๒): ๒๐๐ – ๒๒๐.  

๕.  ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา 
๑) ระยะสอน ๑๔ ป  (ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๒) รายวิชาท่ี (เคย) สอน 

ระดับปริญญาตร ี  
- GE ๓๐๒๔ ไวยากรณอังกฤษ 
- GE ๔๐๒๙ คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน 
- HU ๒๐๑๒ วากยสัมพันธอังกฤษศึกษา 
- HU ๒๐๐๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
- ED ๑๐๗๔ ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับคร ู
- HU ๒๐๑๔ ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ 
ระดับปริญญาโท 
- GS ๕๐๐๓ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

 


