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รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 

1. ชื่อ – สกุล  : ผศ.ดร.อุดม ค าขาด 
ต าแหน่ง     : อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอนฯ 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  : 084-450-4639 
ประธานกรรมการ 

 
2.   ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.สุพิชญา โคทวี 

ต าแหน่ง  : อาจารยป์ระจ าสาขาการประถมศึกษา 
สังกัด  : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  : 093-140-1238 
กรรมการ 

 
3. ชื่อ – สกุล    : อาจารยส์ิริวรรณ  สริิวณิชย ์
   ต าแหน่ง     : อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาการสังคมศึกษา 
 สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี : 08-6524-3675 
 กรรมการ 

 
 

4. ชื่อ – สกุล   : อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
   ต าแหน่ง  : อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

 สังกัด  : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี : 088-293-7141 
 เลขานุการ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

 

ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
โทร. 081-972-3572  
facebook.com/wichuwaranan 

 
 

 

ยุทธนา พันธ์ม ี
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประธานโปรแกรมวิชาฯ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
โทร. 089-267-8222  
facebook.com/yutthana.edu 

 

ปาริชาต  เตชะ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาฯ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
โทร. 086-919-9984  
facebook.com/parichart.techa 

 

ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
ฝ่ายบรหิารวางแผนและพัฒนา 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
โทร. 081-534-4747  
facebook.com/booh.duangwiset 
 
 

 

ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาฯ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
โทร. 088-273-0736  
facebook.com/siri.sopa 
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 ประวัติการประถมศึกษา (โดยย่อ) 
  หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา เพื่อรองรับความต้องการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา คือการแยกส่วนราชการ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการประถมศึกษา สพป. และส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา สพม. โดยได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 และมีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 2 
หมู่เรียน จ านวน 96 คน ในปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุงจ านวน 60 คน 
   

 จ านวนคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/วิชาเอก ส าเร็จการศึกษา 

นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ Ph.D. (Education) Sardar Patel  University  India 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
2532 

นางสาวปาริชาต  เตชะ ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

2553 
2548 

นายยุทธนา  พันธ์มี กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2541 

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2550 

นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช Msc. Mass Communication, Bangalore University 
ศศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
2545 

 

 งบประมาณ 
ในปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารกิจกรรม

นักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณแบ่งตาม
ประเภทเงินและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

งบประมาณบ ารุงการศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา  จ านวน  102,600   บาท 
- จัดบูทและนิทรรศการ “ราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งท่ี 11”  จ านวน   10,000  บาท 

งบประมาณแผ่นดิน 
 - บริการวิชาการ “ค่ายประถมศึกษาอาสาพัฒนา ครั้งท่ี 3”   จ านวน   40,000  บาท 
 

รวมงบประมาณจัดสรร  จ านวน 152,600 บาท 
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 จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
 

ชั้นปีที ่
ปีการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 

5 96 90 87 87 87 

4 - 90 85 85 85 

3 - -  82 82 82 

2 - - - 63 62 

1 - - - - 60 

รวมทั้งสิ้น  96 180 254 317 376 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักศกึษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ชั้นปีที่ 1-5 จ านวน 376 คน 
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 จ านวนแหล่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิการสตูดโิอ จ านวน  45    เครื่อง 
2. คอมพิวเตอรส์ าหรับสืบค้นข้อมลูและบริการ จ านวน  10  เครื่อง 
3. คอมพิวเตอร์แบบพกพา   จ านวน  30 เครื่อง 
4. ระบบสารสนเทศฯ เว็บไซตโ์ปรแกรมฯ จ านวน    1    โดเมนเนม    
5. บทเรียนออนไลน ์e-Learning  จ านวน    3    รายวิชา 
6. หนังสือและแบบเรียนอ่านเพิ่มเตมิ  จ านวน 200 เล่ม 

 
 

 งานวิจัย 
- การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยใช้ภมูิปัญญาชาวบ้านด้านสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านโนนม่วง ต าบลนครชุม 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
 วชิระ วิชชุวรนันท์   งบประมาณ  250,000 บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ยุทธนา พันธ์ม ี  งบประมาณ  423,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน

อิเล็กทรอนิกส ์(Smart Classroom) รายวิชา ศ 13101 ศิลปะ (ดนตร)ี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

ยุทธนา พันธ์มี     งบประมาณ  60,000  บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ  (อบต.ท่ามะเขือ, อบต.วังชะโอน, อบต.

เทพนิมิต, อบต.บึงสามัคคี, อบท.ระหาร จังหวัดก าแพงเพชร) 
ศิริโสภา  แสนบญุเวช   งบประมาณ  125,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ  (อบต.ชัยชนะศึก, อบต.บ้านใหม่ชัย
มงคล จังหวัดสโุขทัย) 

ปาริชาต  เตชะ  งบประมาณ  125,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 


