
สมอ.08 

การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4ปี)  

ฉบับปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562   
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 1/2565    วันที่  20 มกราคม 2565 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  
    เริ่มใช้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
    ดังตารางที่ 5.1 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
                   
                       รับรองความถูกต้อง 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………………………………….. 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต) 
         รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                       วันที่ 20 มกราคม 2565 
 
 



 
ตารางท่ี 5.1  ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (เดมิ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ใหม)่ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ เหตุผล 

1 นางอรุณลักษณ์ 
รัตนพันธ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 

ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิทยาลยัครูอุบลราชธาน ี

2539 
 

2536 

นางอรุณลักษณ์ 
รัตนพันธ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 

ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิทยาลยัครูอุบลราชธาน ี

2539 
 

2536 

คงเดิม 
 

2 นางสาวมัลลิกา 
ทองเอม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 

นางสาวมัลลิกา 
ทองเอม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 

คงเดิม 
 
 

3 นายโชคธ ารงค์  
จงจอหอ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากร

ชีวภาพ) 
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2560 
2551 

 
2549 

นายโชคธ ารงค์  
จงจอหอ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากร

ชีวภาพ) 
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2560 
2551 

 
2549 

คงเดิม 
 

4 นางสาวนารถนรี 
พอใจ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)  
กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะ

แนว) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2562 
2548 

 
2540 

นางนารถนรี  
เฟื่องอิ่ม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)  
กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะ

แนว) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2562 
2548 

 
2540 

คงเดิม 
 
 

5 นายทวนทอง  
เชาวกีรติพงศ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

 

Ph.D. (Educational 
Psychology) 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)  

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of Alberta, 
Canada 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2535 
 

2523 
 

2520 

นายสุวิทย ์ 
วงษ์บุญมาก 

รอง
ศาสตราจารย ์

 
 
 
 
 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)  
 
ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 
 
 

2561 
2535 

 
2530 

 

เปลี่ยนแปลง 
เพราะ

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม
เกษียณอายุ

ราชการ 

 
 



- ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง – 
 
1. ชื่อ-สกุล  ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร     2561 
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2535 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  วิทยาลัยครูเทพสตรี      2530 

 
4. ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง) *ให้นับผลงานที่ปรับปรุง สมอ.08 ย้อนหลัง 5 ปี 
 

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2564). ต าราการบริการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้. ก าแพงเพชร: 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อนุชา  พวงผกา และสุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2560). เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด. 
วารสารพิกุล, 15(1), 1-18. 

 
5. ภาระการสอน 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ)  
  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6) 

1631106 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  3(3-0-6) 
1631110 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับครูบรรณารักษ์      3(3-0-6) 
1631208 การบริการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้     3(3-0-6) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ     3(2-2-5) 
 


