
คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี ๔๔๐๘/๒๕๖๑

เร่ือง ใหบุคลากรและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน

___________________________

ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูประสบการณวิชาชีพบรรณารักษ และเช่ียวชาญในการจัดการสารสนเทศ

และการใหบริการสารสนเทศ ทางหลักสูตรจึงไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการ

ใหบริการสารสนเทศประเภทตาง ๆ รายละเอียดดังนี้

๑.วันพุธท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น ศึกษาดูงาน ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ บุคลากรและ

นักศึกษารหัส ๖๑ จํานวน ๒๙ คน

๒.วันศุกรท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ศึกษาดูงาน ณ สํานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษารหัส ๖๐ จํานวน ๒๔ คน

๓.วันพฤหัสบดีท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑการเรียนรู 

บุคลากรและนักศึกษารหัส ๕๙ และ รหัส ๖๑ จํานวน ๖๗ คน

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรใหบุคลากร

นํานักศึกษาดังมีรายนามแนบทายคําสั่ง ไปศึกษาดูงานในวันดังกลาว โดยใหเบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของ

ทางราชการ

ท้ังนี้ ในวันท่ี ๑๗,๑๙ ตุลาคม และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
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รายนามแนบท้ายค าสั่ง 
ให้บุคลากรและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ส านักหอสมุดแห่งชาต ิ

วันพุธที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  
------------------------------------ 

  บุคลากร   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม ์ต านานจิตร    
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
๓. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
 
นักศึกษา รหสั ๖๑ 
๑. นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์   ๑๙. นางสาวปิติกานต ์ผลสงเคราะห์ 
๒. นางสาวสุธิดา ศิริบุญ    ๒๐. นายจักรภัทร ์เลิศมั่นคง 
๓. นางสาวณัฐชยา พรหมสุวรรณ   ๒๑. นางสาวชนาภา ไขศรี 
๔. นางสาวกานต์พิชญา จ านงบุญ   ๒๒. นางสาวบุณรดา สินสุวัฒนากุล 
๕. นางสาวคนธนันท ์กลิ่นค าด ี   ๒๓. นางสาวอริสรา คล้ายสุบรรณ 
๖. นางสาวธนภัทร ศิริเมือง   ๒๔. นางสาววรญา อ าภาพรรณ 
๗. นางสาวศศิวิมล มูลสาคร   ๒๕. นางสาวกิตติยาภรณ์ กาสาวัตร 
๘. นางสาวชุติมา เศียรอุ่น    ๒๖. นายธรรมนูญ ปฐมรัตน ์
๙. นายรัฐวิทย ์เมธาชุติศิลป ์
๑๐. นางสาวปวีณ์นุช มัจฉวานิช  
๑๑. นางสาวชลธิชา สุขสงวน 
๑๒. นางสาวแก้วกัลยา จันทค าภา 
๑๓. นางสาวพสชนัน ปัญญาวงศ์งาม 
๑๔. นางสาวอภิญญา เที่ยงตรง 
๑๕. นางสาววชิรญา ภัทรบวรกุล 
๑๖. นางสาวปภาดา บุตรจง 
๑๗. นายณัฐดนัย เบญมูซา 
๑๘. นางสาวสุฑาศิณ ีเขียวอุดม 
 
หมายเหต ุนักศึกษารหัส ๖๑ ศึกษาดูงานประกอบรายวิชา ศึกษาดูงานในรายวิชา ๑๖๓๑๑๐๕ 

ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทลั ตอนเรียน A๑ วันพุธ เวลา ๐๙. ๐๐-๑๒. ๐๐ น. ห้อง ๓๒๓๐๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เป็นผูส้อน 



รายนามแนบท้ายค าสั่ง 
ให้บุคลากรและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
------------------------------------ 

  บุคลากร   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด    
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
๓. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
 
นักศึกษา รหสั ๖๐ 
๑. นางสาวปาณิศรา ธรรมจฒุา 
๒. นางสาวภัควลัญชญ์ อุม้บุญ 
๓. นางสาวสกุนตลา อุ่นค า 
๔. นายสุธีร์ สิริมิรินทร 
๕. นายนพรุจ อริยบุคลากร 
๖. นางสาววรรณิภา โพธิเสน 
๗. นางสาวปรารถนา เจตชุ่ม 
๘. นางสาวธัญวรัตม ์คงวิจิตร 
๙. นางสาวพิชามนชุ ์แสนด ี
๑๐. นางสาวภัทราวรรณ หัตธรรมโม 
๑๑. นายนพณฐั เภตรายนต์ 
๑๒. นายธีธัช กิตติพล 
๑๓. นางสาวศศิธร ระดมกิจ 
๑๔. นางสาวศิริพร เกษโร 
๑๕. นายวัฒนากรณ ์กันทะแก้ว 
๑๖. นางสาวกมลชนก รักษามั่น 
๑๘. นางสาวชนนิกานต ์แสงศรี 
๑๘. นางสาวอรอุมา หัสดิน 
๑๙. นางสาวมนิตา ลักษมีวณชิย ์
๒๐. นายศิริศกัดิ ์บุญประสาน 
๒๑. นายขวัญชัย อินทวัฒน์ 
 
หมายเหต ุนักศึกษารหัส ๖๐ ไม่มีตารางเรียน 



รายนามแนบท้ายค าสั่ง 
ให้บุคลากรและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

  บุคลากร   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม ์ต านานจิตร    
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
๔. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
๕. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
 
นักศึกษา รหสั ๕๙ 
๑. นางสาววรรณพร รักถนอม   ๒๐. นางสาวชัญญาพัทธ์ ภาพัฒน์หงส์ 
๒. นางสาวฉันท์ชนก ฝนเชย    ๒๑. นางสาวสกุณทิพ ชิดสูงเนิน 
๓. นายวรปรัชญ์ ปราจันทร ์   ๒๒. นางสาววัชราภรณ์ น้อยกรณ์  
๔. นางสาวกชวรรณ ชมพูนุช    ๒๓. นางสาวทัศนีย์ ภูหมอก  
๕. นางสาวตรีทิพย์ ขันธพร   ๒๔. นางสาวชิษณุชา พรหมมาส  
๖. นางสาวปภัสรา ฝึกศิลป ์   ๒๕. นางสาวพิชชากร เหล็กสงษ์  
๗. นางสาวบัณฑิตา มาประชา    ๒๖. นายณภัศกรณ์ เอี่ยมรัมย ์
๘. นายสาทร จงกาญจนาสุนทร    ๒๗. นางสาวรัชดาภรณ์ ถาวร 
๙. นางสาวจันทปภา บริบูรณ ์   ๒๘. นางสาวมาริษา ชัยประสิทธิ์ 
๑๐. นางสาวชลชินี ศรีสุข    ๒๙. นางสาวอัยดากานต์ ปังอุทา 
๑๑. นางสาวกัลยามล เจียมใจ   ๓๐. นางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด  
๑๒. นางสาวนาถลดา บุตรสันต์ิ   ๓๑. นางสาวพิมพช์นก สิงห์โต 
๑๓. นางสาวขนิษฐา เอี่ยมชยั   ๓๒. นางสาวจ านงนาถ พลอยพันแสง 
๑๔. นางสาวสิริรัตน์ สุขแก้ว   ๓๓. นางสาวญาณิศา มากแจ้ง 
๑๕. นางสาววัลย์ทิชา ดาบทอง    ๓๔. นางสาวณัฏฐกานต์ ทาแสง 
๑๖. นางสาวธนพร กฤษณคปุต์    ๓๕. นางสาวณัฐษมน ศรีรักษา 
๑๗. นางสาวนภัสสร รงค์สถติ    ๓๖. นางสาวปิยะธิดา มะลิคง 
๑๘. นางสาวสุพัตรา อินเจริญ  
๑๙. นางสาวดวงกมล วิเศษ  
 
หมายเหต ุนักศึกษารหัส ๕๙ ศึกษาดูงานประกอบ ในรายวิชา ๑๖๓๔๕๑๐ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์ตอน

เรียน A๑ วันพฤหัสบดี เวลา ๐๙. ๐๐-๑๒. ๐๐ น. ห้อง ๑๑๓๐๕ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม เป็นผู้สอน 
 



รายนามแนบท้ายค าสั่ง 
ให้บุคลากรและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

   
นักศึกษา รหสั ๖๑ 
๑. นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์   ๒๕. นางสาวกิตติยาภรณ์ กาสาวัตร 
๒. นางสาวสุธิดา ศิริบุญ    ๒๖. นายธรรมนูญ ปฐมรัตน ์
๓. นางสาวณัฐชยา พรหมสุวรรณ 
๔. นางสาวกานต์พิชญา จ านงบุญ 
๕. นางสาวคนธนันท ์กลิ่นค าด ี
๖. นางสาวธนภัทร ศิริเมือง 
๗. นางสาวศศิวิมล มูลสาคร 
๘. นางสาวชุติมา เศียรอุ่น 
๙. นายรัฐวิทย ์เมธาชุติศิลป ์
๑๐. นางสาวปวีณ์นุช มัจฉวานิช  
๑๑. นางสาวชลธิชา สุขสงวน 
๑๒. นางสาวแก้วกัลยา จันทค าภา 
๑๓. นางสาวพสชนัน ปัญญาวงศ์งาม 
๑๔. นางสาวอภิญญา เที่ยงตรง 
๑๕. นางสาววชิรญา ภัทรบวรกุล 
๑๖. นางสาวปภาดา บุตรจง 
๑๗. นายณัฐดนัย เบญมูซา 
๑๘. นางสาวสุฑาศิณ ีเขียวอุดม 
๑๙. นางสาวปิติกานต ์ผลสงเคราะห์ 
๒๐. นายจักรภัทร ์เลิศมั่นคง 
๒๑. นางสาวชนาภา ไขศรี 
๒๒. นางสาวบุณรดา สินสุวัฒนากุล 
๒๓. นางสาวอริสรา คล้ายสุบรรณ 
๒๔. นางสาววรญา อ าภาพรรณ 
 
หมายเหต ุนักศึกษารหัส ๖๑ ศึกษาดูงานประกอบรายวิชา ๑๖๓๑๓๐๗ การบริการสารสนเทศ ตอน

เรียน A๑ วันพฤหัสบด ีเวลา ๐๙. ๐๐-๑๒. ๐๐ น. ห้อง ๓๒๓๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
เป็นผู้สอน 
 


