
 

ภาคผนวก  
หมวด 2 ข้อ 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 
 

ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

1 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

 - การประชุมสัมมนาโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 4 
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กิจกรรมที่ 4.1 การ
สัมมนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป วันพุธที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 

น าความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ 2/2559 



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผล
พันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

 

- การประชุมสัมมนาโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 4.6 การจัดการ
ห้องเรียนในยุคดิจิตอล 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 
2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ 
ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต
เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดการ
ห้องเรียนในยุคดิจิตอล 

น าความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 

3 ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน 

ค าสั่งเลขที่ 
5121/2559 

ประชุมสัมมนาระดับชาติ
การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ใน
ประเทศไทยครั้งที่ 2 เรื่อง

การพัฒนาวิชาการและการวิจัยใน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
การท าวิจัย 



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

มาตรฐานเพ่ือการรับรอง
วิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ 
21  
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

การศึกษาเพ่ือการรับรองวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์และเพ่ือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาสารสนเทศศาสตร์และสาขาท่ี
เกี่ยวข้องในระดับชาติ 

4 ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน 

ค าสั่งเลขที่ 
2369/2559 
 
 
 
 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การสอนภาษาอังกฤษ 
วันที่ 3 กรกฎาคม-18 กันยายน 
2559 ณ สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ 

ได้ทราบกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเน้นการน าไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง เทคนิคการสอนใหม่ ๆ การ
ประเมินผลทางภาษา การท าวิจัยใน
ชั้นเรียนและความรู้ทางวัฒนธรรม
ข้ามชาติ 

ได้แนวทางกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

5 ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน 

ค าสั่งเลขที่ 
317/2560 
 

ประชุมวิชาการประจ าปี TK 
Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ 
Better Library and Learning 

ได้ทราบแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุด
และการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้ การ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่

ได้แนวทางการพัฒนาการสอนและ
การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมห้องสมุด
และการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้ การ



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

 
 
 

Space : Trends and Ideas 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ โรงแรมเดอะโกศล 

สร้างสรรค์และตัวอย่างโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล
ระดับโลก 

สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ 

6 ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน 

ค าสั่งเลขที่ 
318/2560 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนานิทรรศการ 
Opportunity Thailand 
ภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 
4.0  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาแลย
เจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี 

ได้ความรู้เกี่ยวกับ  New 
Incentives, New business 
Environment and Thailand 4.0 

ได้แนวทางการการพัฒนาการสอน
และการวิจัย 

7 
 
 

ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด 

 

อบรมภายใน 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือเรียนรู้อย่าง

ได้ทราบเทคนิคและวิธีการสอน 
 
 

ได้ทราบเทคนิคและวิธีการสอนที่จะ
น าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของนักศึกษา เช่น การ



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

 
 

 
 

 
 

สร้างสรรค ์
1 กุมภาพันธ์ 2560 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

สอนแบบถามตอบ การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้
โครงการเป็นฐาน เป็นต้น 

8 รัชฎาพร ธิราวรรณ ค า สั่ ง เ ล ข ที่ 
มสด.965/2560 

ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนา
ห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ร่วมกับ Japan 
Society of Library and 
Information Science 
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชรแม่สอด 
จังหวัดตาก 
6-7 มีนาคม 2560 

ความรู้ที่ได้มีดังนี้  
1.ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ห้องสมุดกับการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการ
และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของ
ประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ 
3. ได้ความรู้เรื่องการพัฒนา
บรรณารักษ์และการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์สู่ความเป็นสากล 
4. ได้ความรู้จากประสบการณ์

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนาวิชาการสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น วิชาการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต วิชาการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวิชาสารสนเทศ
ห้องสมุดและสังคม ตลอดทั้งน า
ความรู้มาประกอบการเขียนบทความ
วิชาการและการวิจัย  



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

ภาคสนามและการศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสงวนรักษา
มรดกภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่ยั่งยืน อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
5. ได้ความรู้จากประสบการณ์
ภาคสนามและการศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

9 ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด 
ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน 

ค าสั่งเลขที่ 
มสด.
1853/2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการ : EIFL-
Mahidol Libraries 
Workshop เรื่อง Research 
Evaluation Tools & Data 
Science for Libraries 

ได้ทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
งานวิจัย และแนวคิดเก่ียวกับ Data 
Science ในงานห้องสมุด 

ได้ทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
งานวิจัย และแนวคิดเก่ียวกับ Data 

Science ในงานห้องสมุด 



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
16-17 พฤษภาคม 2560 

10 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด 
ดร.จิตชิน  จิตติสุข
พงษ์ 
รัชฎาพร ธิราวรรณ 

อบ รม ภ าย ใน 
บันทึกเลขท่ี 
สวท.482/2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์หัวข้อ “แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
การทวนสอบผลส าฤทธิ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ 

1. แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การพัฒนาหลักสูตร การเขียน
บทความวิชาการและการวิจัย 



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

11 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด 
ดร.จิตชิน  จิตติสุข
พงษ์ 

ค าสั่งเลขที่ 
1889/2560 

สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560  
ณ ห้องประชุม 1608 อาคาร
บริหารชั้น 6 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัย
ทางสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์โดยหลักการการ
สร้างความร่วมมือและเครือข่าย
ระดับชาติ ภูมิภาคและสากล การ
พัฒนาเครือข่ายและและศักยภาพ
การจัดการศึกษาและวิจัยของ
หลักสูตร/และสถาบันการศึกษาท่ี
เปิดสอนในศาสตร์นี้ในระดับชาติ
และภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลากรวิชาชีพ อาจารย์ 
นักศึกษาและบัณฑิต และการสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาการและ

ได้ทราบแนวทางและยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
การวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในสังคมไทย 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาสู่ความเป็นสากล 

12 รัชฎาพร ธิราวรรณ อบ รม ภ าย ใน 
บั น ทึ ก เล ข ที่
สวพ.697/2560 

 โครงการ SDU Research 
Consortium: กลุ่มสาขาพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย  
“การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
โดยวิธ ีAction Research”  
ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 –
16.00 น.  
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต

1.เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
2. องค์ประกอบ นิยาม ความหมาย 
กรอบแนวคิดทฤษฎีและ
กระบวนการในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
3. เทคนิคการท าวิจัยในชั้นเรียน 
4. ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1. การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
2. การเขียนบทความวิชาการ 



ล า 
ดับ 

ชือ่ – สกุล ค าสั่งหรือ
บันทึกที่ไป
อบรมหรือ
สัมมนา 

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ความรู้ที่ได้รับ(ประเด็นความรู้) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน) 

เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๑๘๘๙/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปเขารวมสัมมนาทางวิชาการ
___________________________

ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กําหนดจัด
สัมมนาทางวิชาการเร่ือง การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการความรวมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตรในกลุมประชาคมอาเซียน ดวยงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบ
ประมาณ ๒๕๖๐ ในระหวางวันท่ี ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๖๐๘ อาคาร
บริหาร ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ หัว
หนาภาควิชา/โปรแกรมวิชาและอาจารยทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร บรรณารักษ นักวิชาการและ
นักวิชาชีพผูสนใจไดรับฟงการบรรยายพิเศษ และระดมความคิดอันจะนําไปสูการพัฒนาเครือขายและศักยภาพการ
จัดการศึกษาและวิจัยของหลักสูตรและสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนในศาสตรนี้ในระดับชาติและภูมิภาค การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพอาจารยและสรางความเข็มแข็งของวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรสารสนเทศ
ศาสตรในสังคมไทย

ดังนั้น เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาเครือขายและศักยภาพการจัดการศึกษาและวิจัยของหลักสูตรและ
สรางความเข็มแข็งของวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว จึงเห็น
สมควรใหอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาบรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายนามตอไปนี้ไปเขารวมสัมมนาทางวิชาการตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร
๓. ดร.อาภาภรณ อังสาชน
๔. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ
๕. ดร.นันทวัน เรืองอราม
๖. อาจารยรัชฎาพร ธิราวรรณ

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

สั่ง ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
01 พ.ค. 60  เวลา 13:08:58  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgA2A-DEAMQ-AzAEE-AMwA1





คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๑๘๕๓/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปอบรมเชิงปฏิบัติการ
___________________________

ดวยหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EIFL-Mahidol Libraries 
Workshop เร่ือง "Research Evaluation Tools & Data Science for Libraries" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมและสงเสริมบทบาทของหองสมุดเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย ระหวางวันท่ี ๑๖ -
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองมินิเธียเตอร อาคารศูนยการเรียนรู (MLC) ช้ัน ๓ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลา
ยา) จังหวัดนครปฐม

ดังนั้น เพ่ือเปนประโยชนตอการท่ีไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิทยาการใหมๆ ในวิชาชีพบรรณารัก
ษศาสตรและสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรให ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต 
พิจิตรกําเนิด และ ดร.อาภาภรณ อังสาชน อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาบรรณารักษศาสตร
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาว 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
27 เม.ย. 60  เวลา 12:38:07  Non-PKI Server Sign
Signature Code : QgAwA-DUAQw-A3ADI-AMgBF





คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๓๑๗/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปประชุมวิชาการ
___________________________

ดวย TK Park อุทยานการเรียนรู มีกําหนดจัดงานประชุมวิชาการประจําป TK Forum ๒๐๑๗ ภายใตหัว
ขอ Better Library and Learning Space: Trends and Ideas ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะโกศล เพ่ือใหผูเขารวมงานไดเขาใจแนวโนมนวัตกรรมหองสมุดและการพัฒนา
พ้ืนท่ีการเรียนรู การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีสรางสรรคและตัวอยางโครงการสงเสริมการเรียนรูท่ีไดรับรางวัล
ระดับโลก โดยหวังวาผูฟงจะเกิดแนวคิดใหมและเปนแรงบันดาลใจในการนําไปปรับใชพัฒนาตอไป 

ดังนั้น เพ่ือเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางของหองสมุดท่ีปรับตัวและมีแนวโนมจะดํารง
บทบาทสําคัญทางสังคมอยูไดควรเปนอยางไร วิธีการปรับตัวและพัฒนาหองสมุดยุคใหม การพัฒนาคน (ผูให
บริการ) การพัฒนาองคความรูในการเปลี่ยนแปลงสูหองสมุดยุคใหม ตลอดจนการใชพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
คน (ผูใชบริการ) และเปนแนวทางในการนํามาประยุกตใชกับสังคมไทย มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นสมควรให 
ดร.อาภาภรณ อังสาชน เขารวมการประชุมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

ท้ังนี้ ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
28 ม.ค. 60  เวลา 06:52:05  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgBEA-EYAMg-BCADQ-AOAA0



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๓๑๘/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปสัมมนา
___________________________

ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีกําหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Opportunity 
Thailand ภายใตแนวคิด ประเทศไทย ๔.๐ ในวันพุธ ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หอง
รอยัลจูบิลี่ อาคารชาแลนเจอร ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในการสัมมนาดังกลาว
ประกอบดวยการสัมมนาในหัวขอ New Incentives, New Business Environment and Thailand 4.0 เพ่ือนํา
เสนอขอมูลปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
และพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการเสวนาในหัวขอ Translating Thailand 4.0 into 
Reality

ดังนั้น เพ่ือเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเทศไทย และการ
พบปะกับกลุมอุตสาหกรรมรายยอย รวมท้ังแนวทางความตองการแรงงานท่ีใชในการขับเคลื่อนประเทศไทย ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกตเปนแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการผลิตบัณฑิตท่ีตรงกับความตองการของชาติ 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นสมควรให ดร.อาภาภรณ อังสาชน เขารวมการประชุมสัมมนา ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกลาว 

ท้ังนี้ ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
28 ม.ค. 60  เวลา 06:52:36  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBEA-EMAMg-A2AEM-AQwBD



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๕๑๒๑/๒๕๕๙

เร่ือง ใหบุคลากรไปประชุมสัมมนาระดับชาติ
___________________________

ดวยหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดกําหนดจัดประชุมสัมมนาระดับชาติการศึกษาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทยคร้ังท่ี ๒ เร่ือง มาตรฐานเพ่ือการ
รับรองวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือระดมสมองในการพัฒนาวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาเพ่ือการรับรองวิชาชีพสารสนเทศ และเพ่ือการสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและวิจัยของกลุมอาจารยผูสอนในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในระดับ
ชาติ ในระหวางวันท่ี ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลี การเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ดังนั้น เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรให ดร.อาภาภรณ อังสาชน อาจารยประจําหลักสูตรบรรณารักษศาสตร
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีดังกลาว นี้

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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