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การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/อนุมัติการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    เมื่อวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2563 
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 17/2564 วันที่  16 ธันวาคม 2564 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  
    เริ่มใช้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
    เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
    ดังตารางที่ 5.1 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 
                   
                    รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………………….. 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
       รักษาราชการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
           วันที่  16 ธันวาคม 2564 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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ตารางที่ 5.1  ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ใหม่) 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ เหตุผล 

1 นายศรวัส ศริ ิ อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2561 
2554 
2551 

นายศรวัส ศริ ิ อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2561 
2554 
2551 

คงเดิม 

2 นายขวัญชัย ขัวนา อาจารย์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (ชีววทิยา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2554 
2548 
2545 

นายขวัญชัย ขัวนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (ชีววทิยา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2554 
2548 
2545 

คงเดิม 

3 นางสาวจารุนนัท ์ 
ขวัญแน่น    

อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมนิผล
การศกึษา) 

กศ.ม. (การวดัและประเมินผล
การศกึษา) 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2558 
 

2551 
 

2547 

นางสาวจารุนนัท ์ 
ขวัญแน่น    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมนิผล
การศกึษา) 

กศ.ม. (การวดัและประเมินผล
การศกึษา) 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2558 
 

2551 
 

2547 

คงเดิม 

4 นางอังสรุีย์ พันธแ์กว้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
 
ค.ม. (จิตวทิยาและการแนะแนว) 
ค.บ. (การศกึษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 
 

2544 
2541 

นางอังสรุีย์ พันธแ์กว้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
 
ค.ม. (จิตวทิยาและการแนะแนว) 
ค.บ. (การศกึษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 
 

2544 
2541 

คงเดิม 

5 นายวชิระ 
วิชชุวรนันท์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.d. (Education) 
 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

Sardar Patel University, 
India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลยัครูอุบลราชธาน ี

2550 
 

2532 
2528 

นายมนตรี หลนิภ ู อาจารย ์ ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  

M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้

ค าปรึกษาและการแนะ
แนว) 

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
Panjab University, India 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

2563 
 
2554 
2551 

 
 

2546 

เปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เดิม
เกษียนอายุ
ราชการ 

หมายเหตุ * คืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล     นายมนตรี หลินภู 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2546 
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2551 
และการแนะแนว) 
M.A. (Education)   Panjab University, India  2554 
ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2563 
 (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  

 
2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 

งานวิจัย 
มนตรี หลินภู และศรวัส ศิริ (2565). รูปแบบการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. (มกราคม 2565 จ านวน 126 หน้า). https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/000925?nu=research 

บุญล้อม ด้วงวิเศษ และมนตรี หลินภู (2562). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้
กระบวนการตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (พฤศจิกายน 2562 
จ านวน 115 หน้า). https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/000925?nu=research 
วารสารวิชาการ 

มนตรี หลินภู และศรวัส ศิริ. (2562). การเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบผสมผสาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปีที่ 15 
ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564; 146-157. 

มนตรี หลินภู. (2562). รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่2 , 
มิถุนายน – สิงหาคม), 100-110. 

มนตรี หลินภู. (2561). ครูกับการแนะแนวในศตวรรษท่ี 21. วารสารบัณฑิตแสงโคมค ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ปีที่ 3 (ฉบับที่2, กรกฎาคม – ธันวาคม), 179-195. 

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
 1055106 คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณส าหรับครู  3(3-0-6)  
 1055105 จิตวิทยาส าหรับครู     3(3-0-6) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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