
โครงการพัฒนาบุคลากร มสด. (จากงบประมาณบูรณาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
หลักสูตรการอบรมเฉพาะต าแหน่งสายสนับสนุน ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ 

การบริการสารสนเทศเชิงรกุ 
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่ : 5 มกราคม 2559 
เวลา  : 08.30 – 16.30 น. 
สถานที่ : ห้อง 11306 ช้ัน 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จัดโดย : กองบริหารงานบุคคล  



 หลักสูตรการอบรม (โครงการเฉพาะต าแหน่ง) 
(หลักสูตรน้ีเปิดให้ต าแหน่งอ่ืนเข้าร่วมอบรมได้ตามจ านวนท่ีน่ัง) 

 
 
 
ส าหรับสาย     สนับสนุนวิชาการ      ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่รกิารสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร     การบริการสารสนเทศเชิงรุกผ่านสือ่สงัคมออนไลน์   
ก าหนดการ วันที่  ๕ มกราคม ๒๕๕๙       เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. จ านวนท่ีเปิดรับ อย่างน้อย ๒๐ ที่นั่ง 
สถานท่ีจัดอบรม ห้อง ๑๑๓๐๖ ช้ัน ๓ อาคาร ๑๑ 
  
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม 
 ๑. เพื่อเพิม่พูนความรู้ความเข้าใจในการบรกิารสารสนเทศเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
 ๒. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบ้ริการสารสนเทศ 
 ๓. เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์การปฏิบัตงิาน โดยแลกเปลีย่นเรียนรู้การให้บริการสารสนเทศระหว่างการ
อบรม  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ผู้เข้ารบัการอบรมได้รบัความรู้ความเข้าใจในการบริการสารสนเทศเชิงรกุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานไดจ้รงิ   
 ๒. ผู้เข้ารบัการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคตใินการให้บริการสารสนเทศเชิงรกุมากข้ึน 
 ๓. ผู้เข้ารบัการอบรมมกีารเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบตัิงานร่วมกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างการอบรม 
 
สิ่งท่ีผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
 ๑. ความรู้ที่จะน าไปใช้ในการท างานของตนเอง 

๒. เอกสารประกอบการอบรม 
 ๓. ประกาศนียบัตร  (เฉพาะผู้ทีผ่่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาทัง้หมด) 
 
สิ่งท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียม 
 ๑. หัวใจที่เปิดรบัการเรียนรู ้
 ๒. อุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนตัว 
 
เง่ือนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาส่งรายช่ือผู้ที่จะเข้ารับการอบรมมายังกองบริหารงานบุคคล ก่อนการอบรม อย่าง
น้อย ๑ วัน  

 
 
 



ก าหนดการอบรม 
หลักสูตร การบริการสารสนเทศเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

วันอังคารท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๑๓๐๖ ชั้น ๓  อาคาร ๑๑  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

*************************** 
 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

   เปิดการอบรมโดย อธิการบดี หรือผู้แทน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “รู้จักกับสื่อสังคม Online ของส านักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิต”  
   โดย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “สื่อสังคม Online ของห้องสมุดท่ีประสบความส าเร็จในการให้บริการ

สารสนเทศ” 
   โดย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการเผยแพร่สารสนเทศ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์”  
   โดย ดร.ทิพวัลย์ ขันธะ ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์ฯ 
 
๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น. “ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้”  
 
 
หมายเหตุ  * เน้ือหาการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
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กําหนดโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

13. 
เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ 

 
ระดับตําแหนง มี  5 ระดับ 

- ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับชํานาญการพเิศษ 
- ระดับชํานาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

(ระดับเรืม่ตน คือ ระดับปฏิบัติการ , 
ระดับสูงสุด คือ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ) 
 
 

(วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,  
ปริญญาโท, ปรญิญาเอกหรือเทียบเทา
ในสาขาที่สอดคลองกับงานในสายงาน) 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานบริการดานสารสนเทศหรือ
บรรณารักษ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเอกสาร
เฉพาะหองสมุดหรือศูนยเอกสารวิเคราะหจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสาร 
ทําบัตรรายการบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสังเขป จัดทําคูมือการศึกษา 
คนควา และแนะแนวการอาน การใชหนังสือเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ 
ใหบริการแกผูใชหองสมุดหรือศูนยเอกสาร จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
ศึกษา คนควา จัดรายงานที่เหมาะสมของหองสมุดหรือศูนยเอกสาร  และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงและลกัษณะงานโดยท่ัวไป ไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ
ในการประชุมคร้ังท่ี 4(15)/2557  วันท่ี 22 เมษายน 2557  
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ผศ.ดร.ปรศินา มัชฌิมา 
Asst. Prof. Prisana Mutchima, Ph.D. 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
Contact: prisana_mut@dusit.ac.th 
Tel: 02-2445360  
 
 
การศึกษา  

 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน 

 ประธานหลักสตูรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
  



 
 
 
ดร.ทิพวลัย ขันธมะ 
Tippawan Khantama, Ph.D. 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
Contact: tippawan_kha@dusit.ac.th 
Tel: 02-2445360   
 
 
การศึกษา  

 ระดับปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน 

 อาจารยประจําหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
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