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ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ปรัชญา 

PHILOSOPHY

	 “มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้	ความสามารถทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ	

สารสนเทศศาสตร์	ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความศรัทธาใน

วิชาชีพ	และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”

วัตถุประสงค ์

OBJECTIVE

1. มีความรู้	ความสามารถในการจัดการสารสนเทศนำาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

2. มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และ	สารสนเทศ

ศาสตร์	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศ	ห้องสมุดโรงเรียน	วิชาชีพอื่นที่

เกี่ยวข้อง	และอาชีพอิสระ

3. มีคุณธรรม	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	14-15	พฤษภาคม	2559	โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	โดย	

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์		รัตนพันธุ์	อาจารย์ในโปรแกรมวิชา	และนักศึกษาชั้นปีที่	2-3	เข้าค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ	

“ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด”	ณ	ห้องสมุดโรงเรียนวัดคูยาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดกำาแพงเพชร	

	 ในการออกค่ายครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง	ในด้านการบริหาร	การประชาสัมพันธ์	การจัดการ

ทรัพยากรด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	KPRULib	และการทำางานร่วมกัน	ซึ่งนักศึกษาสามารถนำาไปพัฒนาทักษะ	

และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดีี

ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด : ห้องสมุด โรงเรียนวัดคูยาง
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บริการวิชาการ : นำาเสนอโปสเตอร์บริการวิชาการ

	 วันที่	19	พฤษภาคม	2559		โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	ส่งผลงานบริการวิชาในหัวข้อ	
“อบรมเชิงปฏิบัติการบรรณารักษ์นอกชั้นหนังสือ“	เข้าร่วมกับสำานักประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	
ในโครงการนำาเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร	(Good	Practice	2559)	ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม	แนวปฏิบัติที่ดี	ของแต่ละหน่วยงาน	ณ	อาคารประชุมรัตนอาภา	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
 
	 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความรู้	และทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2. โปรแกรมวิชาได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่น
4. อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
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	 วันที่	25	พฤษภาคม	2559	โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	โดย	

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์		รัตนพันธุ์	ประธานโปรแกรมวิชา	อาจารย์อนุชา	พวงผกา	และนักศึกษาชั้นปีที่	3	รหัส	5612206	

มอบผลงานออกแบบ	ที่นักศึกษาจัดทำาขึ้นในการเรียนในรายวิชาออกแบบและพัฒนาสื่อผสม	ให้กับสำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และเจ้าหน้าที่	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานนักศึกษา : รายวิชาออกแบบและพัฒนาสื่อผสม
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บุคลากรโปรแกรมวิชา : รองศาสตราจารย์คนใหม่

 วันที่	16	มิถุนายน	2559	รองศาสตราจารย์	ดร.โสรีช์	โพธิแก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	

มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตร	ให้	รองศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	

รองศาสตราจารย์คนใหม่	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์		ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	8	

อาคารเรียนรวมและอำานวยการ	(อาคาร	14)



8 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	นำาโดย	รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์		รัตนพันธุ์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร		โกศิยะกุล	รองศาสตราจารย์สุวิทย์		วงษ์บุญมาก	อาจารย์นารถนรี		พอใจ	และอาจารย์

ในโปรแกรมวิชา	ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

นักศึกษาใหม่ : สัมภาษณ์นักศึกษา
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นักศึกษาใหม่ : ปฐมนิเทศนักศึกษา

	 วันที่	15-18	มิถุนายน	2559	โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน	ที่เข้ามาศึกษาภายใต้ร่มเงาสักทอง
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 วันที่	28	มิถุนายน	2559	เวลา	12.00	น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	นำาโดย	

รองศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	อาจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ถวายการต้อนรับ	เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต	กรรมการมหาเถรสมาคม	เจ้าอาวาส

วัดบวรนิเวศวิหาร	ซึ่งมีกำาหนดการปฏิบัติศาสนกิจ	พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำาแพงเพชร	เฉลิมพระเกียรติ	

และศูนย์จริยศึกษา	สิรินธร	ในพระสังฆราชูปถัมภ์	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ให้เป็น

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	(ภาพถ่ายจากฝ่ายงานประชาสัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร)

ถวายการต้อนรับ : เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
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บริการนอกกรอบ : บรรณารักษ์…ใครก็เป็นได้ ?

บรรณารักษ์…ใครก็เป็นได้	?

	 เมื่อพูดถึงบรรณารักษ์ทุกคนจะคิดแค่ว่าบรรณารักษ์

ต้องอยู่แค่ในห้องสมุด	นั่งที่เคาน์เตอร์ทำาหน้าที่เป็นเจ้า

หน้าที่เฝ้าหนังสือ	ไม่เห็นได้ทำาไรมาก	แค่เดินไปมาจัดเรียง

หนังสือ	ให้บริการผู้ใช้เท่านั้น	“ใครๆ	ก็เป็นบรรณารักษ์

ได้”		“บรรณารักษ์เอาใครมาเป็นก็ได้???”	ทุกคนอาจเคยชิน

กับห้องสมุดโรงเรียนที่ผู้ดูแลห้องสมุดไม่ได้จบจากสาขาวิชา

บรรณารักษ์โดยตรง	บางโรงเรียนอาจเป็นครูสาขาวิชาอื่นๆ	

บ้าง	ครูแนะแนวบ้าง	ซึ่งก็ยังดูแลห้องสมุดได้	แต่โดยส่วนตัว

แล้วถ้าหากมองลึกลงไป	ห้องสมุดนั้นๆ	ไม่ได้มีการจัดอย่าง

ถูกวิธี	เพียงแต่พอทำาให้การดำาเนินงานภายในห้องสมุดดำาเนิน

ไปได้	แต่ถ้าเป็นบรรณารักษ์รายละเอียดในการดำาเนินงานจะ

ละเอียดในทุกๆ	แง่มุม	ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ	การแนะนำา

ทรัพยากรให้ตรงกับผู้ใช้	การจัดระบบ	วิธีการนำาเสนอ	เพราะ

บรรณารักษ์ถูกปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณของการให้บริการ	และ

มีใจรักงานบริการแม้อยู่ในภาวะที่ไม่คาดคิด	บรรณารักษ์เป็น

วิชาชีพแขนงหนึ่ง	ถ้าจะลองเปรียบเทียบ	เช่น	วิชาชีพพยาบาล	

จัดบุคลากรท่านใดมาเป็นก็ได้	อบรมนิดหน่อย	ก็สามารถทำา

หน้าที่แทนได้แล้ว	แต่ความเชี่ยวชาญล่ะ	ดิฉันก็คงไม่อยาก

เป็นคนไข้เหมือนกัน	เพราะฉะนั้น	สาขาอาชีพใดๆ	ก็ตามจะ

มีลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเด่นของวิชาชีพนั้นๆ	เสมอ	หากจะ

ให้เทียบกัน	หรือ	เอาใครก็ได้มาทำาหน้าที่แทนก็ต้องดูด้วยว่า	

คนที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมในงานบริการ	และพร้อมทำางาน

ในห้องสมุดมากน้อยแค่ไหน	มีใจในการบริการมากเพียงใด	มี

ความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนห้องสมุดให้ดำาเนินไปใน

ทางที่ดีหรือไม่	และสามารถทำาให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ไหม	

	 สุดท้ายนี้	ไม่ว่าคุณจะจบบรรณารักษ์หรือไม่	แต่

ถ้าหากมีจิตใจรักงานบริการ	รักในงานห้องสมุด	และพร้อม

สร้างประสบการณ์ใหมๆ	พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ทั้งที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง	และผู้อื่น	คุณก็สามารถที่จะช่วยเหลืองาน

ในห้องสมุดได้เช่นกัน

อ.ชยาภรณ์		หมูถึง

“บริการนอกกรอบ”

บรรณารักษ์...ใครก็เป็นได้	?



12 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

	 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	KPRULib	(Kamphaeng	Phet	Rajabhat	University	Library	Automation	System)	

จัดทำาขึ้นสำาหรับการบริหารจัดการสารสนเทศ	เช่น	การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ	(Cataloging)	การสืบค้นรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ	(Online	Public	Acess	Catalog	:	OPAC)	การยืม	-	คืน	(Circulation)	รวมถึงรายงาน	และสถิติต่างๆ	

(Reports)	โดยมีวิธีการติดตั้งและใช้งานไม่ซับซ้อน	ประหยัดงบประมาณ	ซึ่งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	KPRULib	เป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งสำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด	หรือผู้บริหารหน่วยงานการจัดการสารสนเทศ	ที่จะได้นำาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	

KPRULib	ไปใช้ในหน่วยงานของตนเอง	โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน	ห้องสมุดประชาชน	ห้องสมุดวิทยาลัย	ศูนย์สารสนเทศ	

ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	ที่สำาคัญ	เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่เปิดโอกาสให้ใช้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ : KPRULib
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ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ : โปรแกรมวิชา

	 6	กรกฏาคม	2559	โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	นำาโดย	รองศาสตาจารย์อรุณลักษณ์	รัตนพันธุ์	ประธานโปรแกรมวิชา	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร	โกศิยะกุล	รองศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	

และอาจารย์ในโปรแกรมวิชา	รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำาปีการศึกษา	2558	ในระดับหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ	ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย	คันชั่งทอง 

ตำาแหน่ง	:	ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังกัด	:	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรรจน์	อิงคนินันท์บัณฑิต 

ตำาแหน่ง	:	อาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สังกัด	:	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	กรรมการ

3. อาจารย์กนกวรรณ	เขียววัน 

ตำาแหน่ง	:	อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

สังกัด	:	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	กรรมการ

4. อาจารย์นารถนรี	พอใจ	 

ตำาแหน่ง	:	อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สังกัด	:	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	เลขานุการ

	 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยการตรวจ

ประเมินในครั้งนี้	จัดขึ้น	ณ	สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร



14 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ : โปรแกรมวิชา



15โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรม :   สร้างความสัมพันธ์พี่และน้อง

	 วันที่	9	กรกฏาคม	2559	โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์	

พี่ต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ในโปรแกรมวิชา	โดย	รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์		รัตนพันธุ์	อาจารย์	และนักศึกษา

ชั้นปีที่	2-3	ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น	เพื่อปลูกฝังความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง	ให้รักใคร่	และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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	 วันที่	14	กรกฏาคม	2559	เวลา	08.00	–	12.00	น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษา

ภาคปกติ	ประจำาปีการศึกษา	2559	โดย	รองศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	เป็น

ประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา	พร้อมด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย	ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นการสืบสานวัฒนธรรม

อันดีงาม	และระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสาทวิชา	ภายในงานประกอบไปด้วย	พิธีไหว้ครู	การประกวดพานไหว้ครู		

และพิธีมอบทุนการศึกษา	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	อาคารทีปังกรรัศมีโชติ	(ภาพและข้อมูลจาก	งานโสตทัศนวัสดุ	

และงานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร)

พิธีใหว้ครู : ประจำาปีการศึกษา 2559
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พิธีใหว้ครู : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2559

	 วันที่	14	กรกฏาคม	2559	เวลา	14.00-16.30	น.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	

จัดพิธีไหว้ครูประจำาปีการศึกษา	2559	โดย	ผู้ช่วยศาสราจารย์สุชิน	รอดกำาเหนิด	คณบดี	เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท

แก่นักศึกษา	พร้อมด้วยคณาจารย์	ณ	หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	(ภาพถ่ายและข้อมูลจาก	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร)



18 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

	 วันที่	14	กรกฏาคม	2559	เวลา	16.00	–	17.00	น.	โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	จัดพิธีไหว้ครู	ประจำาปีการศึกษา	2559	โดย	

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์		รัตนพันธุ์	เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในโปรแกรมวิชา	พร้อมด้วยคณาจารย์

ในโปรแกรมวิชา	ณ	ห้องวิทยบริการ	1	สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีใหว้ครู : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2559
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บริการวิชาการ : ค่ายศิลปะ ดนตรี ภาษา บรรณารักษ์ ปลูกฝังธรรมาภิบาล

	 วันที่	15	กรกฏาคม	2559	เวลา	09.00-11.00	น.	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองหลวง	

ตำาบลหนองหลวง	อำาเภอลานกระบือ	จังหวัดกำาแพงเพชร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำาแพงเพชร	จัดกิจกรรมบริการวิชาการนอกสถานที่	ในโครงการ	“ค่ายศิลปะ	ดนตรี	ภาษา	บรรณารักษ์	ปลูกฝังธรรมมาภิบาล”	

(ภาพถ่ายและข้อมูลจาก	อาจารย์นารถนรี		พอใจ	และ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร)



20 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

	 การร่วมแรงร่วมใจถือเป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อนการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ	ขอขอบคุณอาจารย์ประจำา

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทุกท่าน	ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการดำาเนินงานของโปรแกรมวิชา	

ทุกๆ	กิจกรรม	ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน	การประกันคุณภาพ	การพัฒนาหลักสูตร	การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพให้แก่นักศึกษา	และร่วมด้วยช่วยกันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์		รัตนพันธ์ุ

ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

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/


