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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
4 เมษายน 2560

เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

เรียน

คณบดี หัวหน้าภาควิชา/โปรแกรมวิชา และอาจารย์ผสู้ นใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการและใบสมัคร

ด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กาหนดจัด
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่ วมมือ ในการจัดการศึก ษาและวิ จั ย ทาง
สารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้วยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี
งบประมาณ 2560 ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30น. – 16.00น. ณ ห้องประชุม 1608
อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าภาควิชา/โปรแกรมวิชาและ อาจารย์ทาง
สารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์ นักวิชาการและนักวิชาชีพผู้สนใจ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รบั
ฟังการบรรยายพิเศษ และ การระดมความคิดอันจะนาไปสู่การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพการจัดการศึกษาและวิจัยของ
หลักสูตร/และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในศาสตร์นี้ ในระดับชาติ และภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพ
อาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต และการสร้างความเข้มแข็งของวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน
สังคมไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่ความเป็นสากล
ความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการและนักวิชาชีพ สถาบันการศึกษาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์และสถาบันทางวิชาชีพห้องสมุด ในการพัฒนาความร่วมมือในระดับชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มีความสาคัญและจาเป็นยิ่งในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
จึงขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้าภาควิชา/โปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจาหลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ภาควิชา/หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน ) ตลอดจนบรรณารักษ์ นักวิชาการและนักวิชาชีพ และ
ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยโปรดตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา ตามใบสมัครที่แนบส่งทางอีเมล
beauratanaporn9@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดเพิม่ เติม โปรดสอบถามได้ที่คณ
ุ รัตนพร ศุภผล beauratanaporn9@gmail.com โทร. 025048515,
0882482555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า สัจจานันท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2504-8515-7
โทรสาร 0-2503-3564

ความเป็นมา

โครงการ
การนาข้อค้นพบจากการวิจัย
ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม

การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม

และความเชื่อมโยงของสถาบันการศึกษาสารสนเทศศาสตร์และ

การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ทั้ ง ด้ า นทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ

บรรณารักษศาสตร์ ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง

โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการวิจัย ให้ทันการเปลี่ยนแปลง

การขยายบทบาทของการศึกษาและวิชาชีพนี้ในระดับภูมิภาค
และสากล

กระแสหลั ก ของโลก สถาบั น การศึ ก ษาจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในทุ ก ๆด้ า น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประจาปีงบประมาณ 2560

ผลการวิจัยนี้จึงนาไปสู่การบูรณาการแนวคิดเพื่อการ

มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล การบริ ห าร

พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และน าข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย ไปสู่ ก าร

จัดการในรูปของความร่วมมือหรือเครือข่ายจึงเป็นกลยุทธ์สาคัญ

ให้บริการสังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้กาหนดนโยบาย
วางแผนและพัฒนา และผู้เกี่ยวข้อ งกับการจัดการศึกษาวิ ชา

ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในประเทศและภูมิภาค
สถาบันการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษ-

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในการพัฒนาความ

ศาสตร์ ต่างตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการ

พร้ อ ม ความแข็ ง แกร่ ง มาตรฐานและคุ ณ ภาพของการจั ด

พัฒนาความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มทั้งอย่างเป็นทางการและ

การศึ ก ษา การสร้า งความร่วมมือและเครือ ข่า ยสถาบั นการศึกษาและวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารัก ษศาสตร์

ไม่เป็นทางการทั้งในระดับชาติ ในรูปสมาคม ชมรมทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ และในระดั บ ภู มิ ภ าค มี ค วามพยายามด าเนิ น

ในประทศไทย อันจะนาไปสู่ การขยายบทบาทของการศึกษา

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อรับรองแผนงานด้านการศึกษา

ห้องสมุดและวิชาชีพนี้และเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือ ใน

อาเซียน และแนวทางความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษา

ประเทศและกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและในระดับ

ด้านการพัฒนาสาขาอาชีพ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการ
ข้ามแดนและความเป็นสากลของการศึกษา

สากล การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม

วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ได้หยั่งรากฐานอย่างมั่นคงใน

เงินทุนงบประมาณแผ่นดิน

การศึกษาและการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการศึกษาและการ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสารสนเทศศาสตร์

วิจัยเป็นเครื่องมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรและนักวิ ชาชีพ
และเป็นกลไกสาคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น

และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

จึงได้มี การวิจัยความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศศาสตร์ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนา

กั บ การศึ ก ษาและการวิ จัย ทางบรรณารัก ษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ความพร้อม ความเข้มแข็ง มาตรฐานและคุณภาพของการจัด

2. เพื่ อ น าผลการวิ จั ย ไปเผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่
ผู้สอน นักวิชาการ นักวิชาชีพผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

ช่วงเวลาการสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

สถานที่สัมมนา

- ผลการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
- การพัฒนาเครือข่าย/ความร่วมมือทางการจัดการศึกษาและ
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ระดับชาติ
- การพัฒนาเครือข่าย/ความร่วมมือทางการศึกษาและการ
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ระดับนานาชาติ

อาคารบริหาร ชั้น 6 ห้องประชุม 1608 – 1608/1

วิทยากรหลัก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

1. อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาและวิ จัย ทางสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์โดยหลักการของการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายระดับชาติ ภูมิภาค และสากล การพัฒนาเครือข่าย
และศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษาและวิ จั ย ของหลั ก สู ต ร/และ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในศาสตร์นี้ในระดับชาติและภูมภิ าค
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษาและ
บั ณ ฑิ ต และการสร้า งความเข้ มแข็งของวิชาการและวิ ชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใ นสังคมไทย พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่ความเป็นสากล

หัวข้อการสัมมนา
- ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
- ความร่วมมือทางสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

2. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข

10. ดร.กษิติธร ภูภราดัย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช.

กลุ่มเป้าหมายจานวน 40 คน
หัวหน้าโปรแกรมวิชา/ภาควิชา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน หลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ การศึกษา และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา 2 วัน โดยมีเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่าง
อาหารกลางวัน และหนังสือรับรองการเข้ารับการสัมมนา
เงื่อนไข ภาควิชา/โปรแกรมวิชา/หน่วยงานจัดส่ง

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 2 ท่าน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์

กรณีต้องการสารองที่พักที่มสธ โปรดติดต่อขอทราบ
รายละเอียดและสารองได้โดยตรงที่ศูนย์สัมมนา มสธ

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
6. รองศาสตราจารย์ ดร. น้าทิพย์ วิภาวิน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร 025048713, 025048716

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมัครได้โดยตรงตามรายละเอียดใบสมัครโดยแสกน
ใบสมัครส่งทางอีเมล beauratanaporn9@gmail.com
(นางสาวรัตนพร ศุภผล ) โทร. 025048515, 0882482555

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เพื่อการเตรียมการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบสมัคร
การสัมมนาเรื่อง การนาข้อค้นพบจากการวิจัย
เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
จัดโดย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
…………………………………………..
ชื่อ นาย/ นาง/นางสาว........................................................ นามสกุล.....................................................................
ตาแหน่งงานปัจจุบัน...................................................................................................................................................
ตาแหน่งทางการบริหารหรือตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)…………………………………………..………………….….………….…
ชื่อหน่วยงาน...............................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง เลขที่ ......................ซอย…………………………………ถนน…………………………………ตาบล…………………….….
อาเภอ...............................จังหวัด................. รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์ที่ทางาน ……………………..…...…
โทรศัพท์มือถือ........................................................... โทรสาร .................................................................................
Email.………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
วั น พฤหั ส บดี ที่ 1 – วั น ศุ ก ร์ ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 1608 – 1608/1 อาคารบริ ห าร ชั้ น 6
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงชื่อผู้สมัคร.....................................................................
(……….…………………..………………………………)
วันที่................เดือน............................พ.ศ.....................
โปรดส่งใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์คนื ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
โดยสแกนส่งที่ นางสาวรัตนพร ศุภผล email : beauratanaporn9@gmail.com โทร. 025048515, 0882482555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรัตนพร ศุภผล โทร. 025048515, 0882482555

