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สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ อง
จันทร์ฉาย วีระชาติ (๒๕๕๕) ปัจจัยการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อทักษะการรู ้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยานิพนธ์มนุษยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ปรึ กษาร่ วม)
สุชาติ สวยทอง (๒๕๕๕) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ยงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ
ไทย วิทยานิพนธ์มนุษยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ที่ปรึ กษาร่ วม)
อัญชุลี วิจิตรเจริ ญ (๒๕๕๕) สมรรถนะที่คาดหวังของนักวิชาชีพสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย วิทยานิพนธ์มนุษยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ปรึ กษาร่ วม)
รัตนา พรหมสวัสดิ์ (๒๕๕๔) การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย วิทยานิพนธ์มนุษยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ปรึ กษาร่ วม)
จันทร์สถิตย์ พันธ์เพชร (๒๕๕๓) รู ปแบบบทบาทของห้องสมุดโรงเรี ยนในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (ที่ปรึ กษาร่ วม)
วีระนัน ดังก้อง (๒๕๕๒) การใช้กลุยทธ์ส่วนประสมการตลาดบริ การเพื่อส่งเสริ มการเข้าใช้หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยานิพนธ์มนุษยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ปรึ กษาร่ วม)
ลักษมณ์ เฉลิมชัย (๒๕๕๒) ระบบรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
สุรีมาศ ดรประเสริ ฐวานิช (๒๕๕๒) ระบบความมัน่ คง Mobile payment ศึกษากรณี ลูกค้าศรี อยุธยาอัลลิอนั ซ์
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์)

พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ (๒๕๔๘) ระบบรับส่งข้อมูลด้านการเงินอย่างมัน่ คง (Secure Financial Data
Transmission System) วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต (ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
๑๐.๑.๗ วิทยากร/ผู้บรรยาย
ห้องสมุดกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโลก บรรยายในการสัมมนาวิชาการ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นสาคัญในการกาหนดโครงการหรื อแผนดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หอ้ งสมุด บรรยายใน
การสัมมนาวิชาการ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อการบริ การวิชาการ บรรยายในการสัมมนาวิชาการ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั บรรยายให้บุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
การเตรี ยมพร้อมของห้องสมุดสู่อาเซียน บรรยายใน การสัมมนาวิชาการ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดระยอง
ห้องสมุดดิจิทลั ความคุม้ ค่าในการลงทุนของมหาวิทยาลัย ? การบรรยายในการประชุมวิชาการชมรม
บรรณารักษ์อุดมศึกษา (ชบอ.) สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด การบรรยายในการสัมมนาวิชาการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
การเคลื่อนย้ายภาคแรงงาน: สิ่งที่บรรณารักษ์ในประเทศอาเซียนควรรู ้ การเสวนาในการประชุมวิชาการ ชมรม
ห้องสมุดเฉพาะ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
การรู ้สารสนเทศดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ บรรยายให้แก่ครู ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพม ๒) ณ โรงเรี ยนยานเวศ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เสียงของลูกค้าเพื่อคุณภาพบริ การห้องสมุด การเสวนาในการประชุมวิชาการ หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนาเรื่ อง "การใช้สารสนเทศของผูเ้ รี ยนในยุค Gen Z/Gen ME : มุมมองจากงานวิจยั " ในการสัมมนา
วิชาการ เรื่ อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑โดย สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่ วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบอลรู ม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
กรุ งเทพมหานคร
ห้องสมุดเชิงรุ กที่ผบู ้ ริ หารคาดหวังและการปรับตัวสู่การเป็ นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน การบรรยายใน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริ มสร้างทักษะการให้บริ การห้องสมุดเชิงรุ ก สานักหอสมุดแห่งชาติ
๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ทิศทางและกระแสการพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็ นเลิศในยุคดิจิทลั การบรรยายในการสัมมนาวิชาการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดย สานักหอสมุดกลาง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
Librarian as a smart facilitator: ลักษณะของบุคลากรห้องสมุดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศการทางาน
แบบมีส่วนร่ วม บุคลิกอันพึงประสงค์ของบุคลากรห้องสมุด การบรรยายในการประชุมวิชาการชมรม
ห้องสมุดเฉพาะเรื่ อง เสียงจากห้องสมุด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ TK Park
การจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับความคิดสร้างสมดุลให้ชีวิต การบรรยายในการประชุมวิชาการ ศูนย์
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
การบริ การเชิงรุ กและสร้างความพึงพอใจในการบริ การ บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการของสานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บทเรี ยนจากมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ : เรื่ องเล่าจากห้องสมุด ในการเสวนาวิชาการ จัดโดย สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุยเฟื่ องเรื่ องความเสี่ยง : : กลยุทธ์พิชิตความเสี่ยงในห้องสมุด การเสวนาวิชาการ ในการประชุมวิชาการชมรม
ห้องสมุดเฉพาะ เรื่ อง การบริ หารความเสี่ยงสาหรับห้องสมุดยุคใหม่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ กรม
วิทยาศาสตร์บริ การ

LibQual in library user satisfaction survey, lectured at the 2005 Asia Pacific Business School Librarians'
Group Annual Meeting, organized by Sasin Library, Chulalongkorn University.
Present and Future of Thai Academic Libraries ในการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปี ที่ 30 แห่งการ
สถาปนาสถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ อง “ก้าวสู่ปีที่ ๓๑ บนเส้นทางวิทยบริ การ”
วันที่ ๒๕-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการเสวนาวิชาการเรื่ องความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
ในการสัมมนาความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ “รวมพลังสู่ความเป็ นเลิศ :
ความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Private University Library Network, lectured at the Thammasat University Library Seminar, December 2007,
Thammasat University, Bangkok
การบริ หารคุณภาพในห้องสมุด บรรยายแก่บุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๐
การบริ หารคุณภาพในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรยายในการประชุมวิชาการของเครื อข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดโดย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ธันวาคม ๒๕๕๐
การกาหนดตัวชี้วดั ในการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ บรรยายในการสัมมนาบุคลากรหน่วย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ข่ายงานห้องสมุด การเสวนาวิชาการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๔๕ และประชุมวิชาการ เรื่ อง
ห้องสมุดยุคใหม่ : ผูน้ าแห่งการเรี ยนรู ้ จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม
๒๕๔๕ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุ งเทพมหานคร
๑๐.๑.๘ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
๑. อาจารย์พเิ ศษ
๑.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๓ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
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