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การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/อนุมัติการเปิดสอนจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
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
เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นปัจจุบัน
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ดังตารางที่ 5.1
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)……………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตารางที่ 5.1 ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
1
2

3

4
5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วิชาการ
นายศรวัส ศิริ
อาจารย์
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวจารุนนั ท์
อาจารย์
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขวัญแน่น
การศึกษา)
กศ.ม. (การวัดและประเมินผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ผู้ช่วย
ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ศาสตราจารย์ ค.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายวชิระ
รอง
Ph.d. (Education)
Sardar Patel University,
วิชชุวรนันท์
ศาสตราจารย์
India
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

หมายเหตุ * คืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีที่จบ
2561
2554
2551
2558
2554
2548
2545
2558

ชื่อ-นามสกุล
นายศรวัส ศิริ
นายขวัญชัย ขัวนา

นางสาวจารุนนั ท์
ขวัญแน่น

2551
2547
2557
2544
2541
2550
2532
2528

นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว
นายมนตรี หลินภู

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วิชาการ
อาจารย์
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วย
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วย
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์
การศึกษา)
กศ.ม. (การวัดและประเมินผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วย
ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ศาสตราจารย์ ค.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์
ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
M.A. (Education)
Panjab University, India
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาปรึกษาและการแนะ
แนว)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ

เหตุผล

2561
2554
2551
2558
2554
2548
2545
2558

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

2551
2547
2557
2544
2541
2563
2554
2551
2546

คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
เดิม
เกษียนอายุ
ราชการ

ชื่อ-สกุล

นายมนตรี หลินภู

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
และการแนะแนว)
M.A. (Education)
ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
(จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2546
2551

Panjab University, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2554
2563

2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
ตารา/หนังสือ
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
มนตรี หลินภู. (2562). รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู. Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August), Vol.9 No.2; 100-110 (2019).
มนตรี หลินภู และศรวัส ศิริ. (2562). การเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วย
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบผสมผสาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564; 146-157.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
1055106
1055105

ชื่อวิชา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสาหรับครู
จิตวิทยาสาหรับครู

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

