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รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 
1. ชือ่ – สกลุ : ผศ.ดร.สพุชิญา โคทว ี

ต าแหน่ง  : อาจารยป์ระจ าสาขาการประถมศกึษา 
สงักดั  : คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
เบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที ่: 09-3140-1238 
ประธานกรรมการ 
 

2. ชือ่ – สกลุ   : ผศ.ดร.อดุม ค าขาด 
      ต าแหน่ง    : หวัหน้าภาควชิาหลกัสตูรและการสอนฯ 

สงักดั  : คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
เบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที ่: 08-4450-4639 
กรรมการ 
 

3. ชือ่ – สกลุ   : นางสาวอรทยั บุญเทีย่ง 
ต าแหน่ง  : อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั 
สงักดั  : คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
เบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที ่: 08-1234-6940 
กรรมการ 

 
4. ชือ่ – สกลุ   : นางสาวปารชิาต  เตชะ 

ต าแหน่ง  : อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาการประถมศกึษา 
สงักดั  : คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
เบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที ่: 08-7735-3335 
เลขานุการ 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และโปรแกรมวิชา 
  

 

ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท ์
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
โทร. 08-1972-3572  
facebook.com/wichuwaranan 

 

ดร.เรขา อรญัวงศ ์
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
อาจารยป์ระจ าหลกัสาขาสตูรและ
การสอน 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
โทร. 08-1281-2943  
facebook.com : - 

    

 

ยุทธนา พนัธมี์ 
พนกังานมหาวทิยาลยั 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิา 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
โทร. 08-9267-8222  
facebook.com/yutthana.edu 

 

ปาริชาต  เตชะ 
พนกังานมหาวทิยาลยั 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิา 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
โทร. 08-735-3335  
facebook.com/parichart.techa 

 

ศิริโสภา  แสนบญุเวช 
อาจารยป์ระจ าตามสญัญาจา้ง 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิา 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
โทร. 08-8273-0736  
facebook.com/siri.sopa 

 

บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ 
รองคณบดคีณะครุศาสตร ์        
ฝ่ายบรหิารวางแผนและพฒันา 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิา 
โทร. 08-1534-4747  
facebook.com/booh.duangwiset 
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ข้อมลูพืน้ฐานโปรแกรมวิชา 
ประวัติการประถมศึกษา (โดยย่อ) 
  หลักสูตรสำขำวิชำกำรประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 คณะครุศำสตร์ ได้พัฒนำหลักสูตรสำขำวิชำกำร
ประถมศึกษำ เพื่อรองรับควำมต้องกำรจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ คือกำรแยกส่วนรำชกำร ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรประถมศึกษำ สพป. และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษำ สพม. โดยได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจำกสภำ
มหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันท่ี 28 เดือนมีนำคม พ.ศ.2555 และมีกำรรับนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 2 
หมู่เรียน จ ำนวน 96 คน   

จ านวนคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/วิชาเอก จบ 

นายวชริะ  วชิชุวรนนัท ์ Ph.D. (Education) Sardar Patel  University   
ค.ม. (การประถมศกึษา) มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2551 
2532 

นางสาวปารชิาต  เตชะ ศษ.ม. (การประถมศกึษา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 

2553 
2548 

นายยุทธนา  พนัธม์ ี กศ.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา)มหาวทิยาลยันเรศวร 
ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป(คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ)สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2541 

นางสาวศริโิสภา แสนบุญเวช Msc. Mass Communication, Bangalore University 
ศศ.บ. (การประถมศกึษา)มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2552 
2545 

นำงเรขำ อรัญวงศ์ ค.ด. หลักสูตรและกำรสอนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ค.ม. กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2537 

2524 

จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชา 

ชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

4 96 90 87 87  

3 - 52+46 = 98 45+41 = 86 86  

2 - -  50+42 = 92 92  

1 - - - 70  

รวมท้ังสิ้น  96 188 265 335  

จ านวนแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิกำรสตูดโิอ จ ำนวน 45   เครื่อง 
2. ระบบสำรสนเทศฯ เว็บไซตโ์ปรแกรมฯ จ ำนวน   1   โดเมนเนม    
3. บทเรียนออนไลน ์e-Learning  จ ำนวน   3   รำยวิชำ 
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