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บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2559

ภาพโดย  : นายนฤเบศร์  กลัดภิบาล  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
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ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ปรัชญา 

PHILOSOPHY

 “มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีทักษะ.

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีศักยภาพในการทำางานในห้องสมุดโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ”

วัตถุประสงค ์

OBJECTIVE

เมื่อสำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้

1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและแห่งการเรียนรู้

2. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้

3. มีภาวะผู้นำา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ADMISSION REQUIREMENTS

1. สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำาหนด

การประกอบอาชีพ 

CAREER OPPORTUNITIES

1. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน / ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน

2. รับราชการ นักเอกสารสนเทศ / บรรณารักษ์

3. นักเอกสารสนเทศประจำาสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย

4. พนักงานของรัฐและเอกชน

5. นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

6. ผู้ดูแลระบบและการจัดการสารสนเทศ

7. พนักงานของบริษัทและสำานักพิมพ์

8. ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์

9. ธุรการ เลขานุการ ฯลฯ
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คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 

ประธานโปรแกรมวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพร โกศิยะกุล

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา

รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา

อาจารย์มัลลิกา ทองเอม 

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา

อาจารย์นารถนรี พอใจ

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา

อาจารย์อนุชา พวงผกา

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา
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 วันที่ 14 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดย 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรม) รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก (อธิการบดี) อาจารย์ใน

โปรแกรมวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จัดกิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร 

โกศิยะกุล (ผู้เกษียนอายุราชการ) บุคลากรทรงคุณค่าของโปรแกรมวิชาบรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

ภาพโดย : อาจารย์ธนกิจ โคกทอง และงานโสตทัศนวัสดุ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชา

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรม) และคณาจารย์ ประชุมคณะ
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำาแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำาแพงเพชร เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลการเรียนรู้และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา โครงการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 13 “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” การออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมบริการ
วิชา การศึกษาดูงาน ฯ
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 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร ร่วมพิธีแสดความอาลัยถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ณ บริเวณลานหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพช

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
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English Day English Fair 2016

 วันที่ 29 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งนักศึกษาร่วมประกวดร้องเพลง 

ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษา Huso English Day English Fair 2016 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เสริมสร้างประสบการณ์ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และทักษะด้านอื่นๆ
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 17 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน “Interlink Campus Tour 2016 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

กิจกรรม : Interlink Campus Tour 2016

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 055-721878, 055-706526

http://lis.kpru.ac.th 

https://www.facebook.com/lis.kpru/

ที่ปรึกษา

• รศ. อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์

• ผศ. ประพิมพร  โกศิยะกุล

• รศ. สุวิทย์  วงษ์บุญมาก

บรรณาธิการ

• อ. มัลลิกา  ทองเอม

• อ. นาถนรี  พอใจ

• อ. อนุชา  พวงผกา


