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โครงการการประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2557
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมออนไลน์อย่าง
เต็มตัว โดยมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม บริการจาก
หน่วยงานถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้โดยตรง มีการสร้าง YouTube Page เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือ
ให้ความรู้ในการใช้งานห้องสมุด บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถใช้ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค
กูเกิลพลัส ในการให้บริการตอบคําถาม นอกเหนือจากการไปใช้บริการภายในห้องสมุด มีการพัฒนา
เว็บไซต์ พัฒนาโมบายไซต์ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้บริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ
และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น iPhone, iPad, Android เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอย่างถูกต้องสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ค้นหารายการหนังสือ บริการ
ยืมคืน
เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ เรียกดูข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-journal, e-book,
e-magazine เป็นต้น การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้งานดังกล่าว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาท
และภารกิจของห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดความท้าทาย
และการแข่งขันสูงในการเป็นผู้ส่งมอบความรู้ หรือผู้ชี้นําความรู้ ที่ต้องตัดสินใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวม ประมวลผล และจัดการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และบุคลากร เช่นเดียวกันอาจเป็นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนในการทํางาน มีความ
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความมุ่งมั่นในการเปิดโลกทัศน์สร้างสรรค์สังคม
การเรียนรู้ และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนั้น
การเชื่อมโยงความรู้จากห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
ในลัก ษณะคลัง ความรู้ ดิ จิ ทั ล ที่ ผ สมผสานระหว่ า งสื่ อมั ล ติมี เ ดีย ที่ น่า สนใจ พร้ อ มสาระการเรีย นรู้
หลากหลายสาขาวิชา บรรยากาศการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน สู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้
ยุคใหม่ ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร
ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมและการศึกษา
จึงสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาได้อย่างทัดเทียมกัน
ด้วยความสําคัญดังกล่าว สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็น
องค์กรสารสนเทศชั้นนํา ที่สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาคมจุฬาฯ และสังคม
อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรดําเนินงานยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการจัดประชุมวิชาการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี
โดยนํ า เสนอและเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ด้ า นห้ อ งสมุ ด และ
สารสนเทศ ผ่านแนวคิดและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
วิชาการทุกท่านได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มเปี่ยม เป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจ
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ของการสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อย่างแท้จริง
ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินงานเชิงรุกในการเป็นองค์กรสารสนเทศชั้นนําของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ แสดงศักยภาพของประชาคมจุฬาฯ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่
และให้บริการ วิชาการแก่สังคม
3. เพื่อเป็นผู้นําในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ
ในการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. เพื่อเป็นช่องทางนําเสนอสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรทางด้านห้องสมุด สื่อมัลติมีเดีย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาในการประชุม
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557
สถานที่ประชุม
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
ผู้เข้าประชุม จํานวน 250 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
2. อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3. นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้ที่ศึกษาหรือทําวิจัยทางด้านห้องสมุดและ
สารสนเทศ
4. นักคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทําสื่อ ผู้ผลิตสื่อ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสารสนเทศ
5. ผู้สนใจทั่วไป
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าประชุมวิชาการได้รับทราบแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาและ
เชื่อมโยงสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
2. ผู้เข้าประชุมวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสารเคลือ่ นที่ และช่องทางอื่นๆ บนโลกออนไลน์
3. ผู้เข้าประชุมวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ในงานพัฒนา
ห้องสมุดสื่อการศึกษา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
4. ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางด้านห้องสมุด สื่อมัลติมีเดีย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สํานักงานวิทยทรัพยากรแสดงศักยภาพความเป็นองค์กรสารสนเทศชั้นนําที่ให้บริการ
วิชาการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
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OAR Conference 2014
Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology

Rationale
Today libraries and information service institutes fully enter into the age of social
network with new technological tools which provide the channel of communication to
directly inform news, activities and services to users. YouTube pages are created to actively
publicize or provide knowledge on library orientation and training. Librarians and library staff
can use Twitter, Facebook, Google+ to handle users’ questions. Apart from the services
within a library, websites, mobile sites or mobile applications are developed in order to
obtain the information through mobile phones and modern communication technology like
iPhone, iPad, and Android, so users can get access to the sources of information more
correctly, easily, and quickly, such as to search for a list of books, make use of circulation
service, access online databases, review electronic materials, e-journal, e-book, e-magazine.
The application of the aforementioned technology directly or indirectly brings about
changes in the role and responsibility of the library and information service institutions. It
also causes challenges and competitiveness in term of being the knowledge provider or
navigator, who has to make a decision on using information systems to collect, process, and
manage information. These may have an impact on the operations and personnel of the
library, while at the same time may increase efficiency and reduce work flow. The
application, thus deals with ethics and social responsibilities, worldview broadening, learning
society creation, and enhancing the opportunity in accessing information sources for
sustainable development of quality of education. Therefore, connecting knowledge from
library, new media, and technology and merging into the digital repository along with
creating knowledge sharing atmosphere, equipped with ICT and connected to social and
education network, will certainly support equal access to data, knowledge and wisdom.
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Considering all the importance, Office of Academic Resources , Chulalongkorn
University as a leading information organization which continuously serves the needs of
Chulalongkorn University community and society decides to pursue the strategy on
providing academic service to the society by organizing the OAR Conference 2014 on
“Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology” to present and distribute
academic and creative works and innovation involving library and information science field
through the views of experts from various organizations to provide the participants with
related knowledge and experience, to inspire them to strengthening the information
management capability to contribute to the information sources of the 21st century.
Organizer
Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
Objectives
1. To actively be the leading information organization of Chulalongkorn University
2. To showcase the capability of Chulalongkorn University community to create
learning society, distribute academic works, and provide academic service to the
society
3. To be a leader in strengthening library and information service institutes for
effectively information management
4. To support the distribution of academic works for the learning in the 21st century
5. To create an channel for media and innovation on information technology
presentation
6. To provide an opportunity to build the network for cooperation of library,
multi-media and information technology
Date
29 - 30 May 2014
Venue
Swissotel Le Concorde, Bangkok
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Participants

250 people

1. Administrators, librarians, information specialists and practitioners in librarianship
and information sciences
2. Lecturers and students in the field of library and information sciences
3. Academicians, researchers, educational technologists, and those studying or
researching on library and information sciences
4. Computerists, media organizers, media producers, and innovative creators relating
to information
5. Interested persons
Benefits and Expectations
1. The participants learn about the ideas, models, and inspiration in developing and
connection information and various types of knowledge
2. The participants gain knowledge and understanding in accessing information with
mobile communication technology and other online channels.
3. The participants exchange knowledge and share experience in library, education
media, and information technology innovation development.
4. The cooperation in creating network and alliance among library, multi-media, and
information technology.
5. Office of Academic Resources showcases the potentiality as a information leader
providing beneficial academic service to society at large.
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กําหนดการการประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร 2557
“การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี”
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557
โรงแรม Swissotel ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557
8.00 - 9.00 น.
9.00 - 9.15 น.
9.15 - 9.45 น.
9.45 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปาฐกถานําเรื่อง ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี : การหลอมรวมความ
แตกต่าง โดย ศาตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผมู้ ีอุปการคุณในการสนับสนุนการจัดงานประชุมฯ
โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดบูธ พบสํานักพิมพ์ เยีย่ มชมนวัตกรรมและสื่อใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
Always One Step Ahead! Libraries as community centers and
hubs for digital inclusion by Dr. Hannelore Vogt Director of
Cologne Public Library, Germany
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 (ต่อ)
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.15 น.

Best for you : Connecting Knowledge
ห้องที่ 1 เรื่องเด่น ประเด็นเด็ด : ห้องสมุดกับบริการสนับสนุนการวิจัย
วิทยากร : ดร. นฤมล รื่นไวย์ ผู้อํานวยการศูนย์ความรู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ดําเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องที่ 2 เรื่อง Media Convergence กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร :
 ดร. บรรพต สร้อยศรี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 อาจารย์ ดร. จารุวัส หนูทอง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดําเนินรายการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องที่ 3 เรื่อง แบไต๋ไฮเทค
วิทยากร : นายที่รัก บุญปรีชา พิธีกรรายการโทรทัศน์ดา้ น IT
ผู้ดําเนินรายการ : นางสาวสรานี สงวนเรือง
พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค
พักรับประทานอาหารว่าง
Knowledge Shopping @ Learning Plaza
ห้องที่ 1 เรื่อง สร้างแบรนด์ด้วย 3 O
(Operation Opportunity Outreach)
วิทยากร : อาจารย์ ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย
ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดําเนินรายการ : นางสาวพริมรตา เดชอุดม
นักแสดง พิธกี ร นิสิตปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 (ต่อ)
14.45 - 16.15 น.
Knowledge Shopping @ Learning Plaza
ห้องที่ 2 เรื่อง เชี่ยวชาญด้วย 3 A (Access @home Activity)
วิทยากร : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกรี สินธุภิญโญ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดําเนินรายการ : นางสาวภัคสิร์ชา ราย พิธีกรรายการ I
Telecom
ห้องที่ 3 เรื่อง สุดยอดด้วย 3 R (Research Resource Reward)
วิทยากร : อาจารย์ ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาชีวเคมี
และจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดําเนินรายการ : นางสาวประวีณา ธาดาพรหม ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
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วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557
8.00 น. 8.45 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.15 น.
16.15 - 16.30 น.

พบสํานักพิมพ์ เยี่ยมชมนวัตกรรมและสื่อใหม่
R/Evolutionary Opportunities for Subject Librarians
by Ms. Dianne Cmor Deputy University Librarian,
Nanyang Technological University, Singapore
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝันให้ไกล…ไปให้ถึง… Academic Solution Provider
วิทยากร :
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสวนาโดย: นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
Modernine TV ผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนไลน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Smart libraries : ต่างคนคิด พลิกมุมมอง
วิทยากร :
 อาจารย์ ดร. ยรรยง เต็งอํานวย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ระดับ 9
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสวนาโดย : นายฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนพิธีกรรายการเปิดโลก
เปิดเล่ม
พักรับประทานอาหารว่าง
How to build a book-loving brain สร้างสรรค์สมองแห่งการอ่าน
โดย นายขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นักเขียน
วิทยากรด้านจิตวิทยาเชิงธรรมะ
มอบรางวัลนําโชคและปิดการประชุมวิชาการ
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OAR Conference 2014 Program
“Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology”
29-30 May 2014
Swissotel Le Concorde, Rachadapisek Road, Bangkok



Thursday, 29 May 2014
8.00 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.45

9.45 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00

Registration
Opening ceremony by the President of Chulalongkorn University
Keynote lecture on Library, New Media & Technology:
Convergence of Differences
by Professor Pirom Kamolratanakul, M.D.
President of Chulalongkorn University
Souvenir giving ceremony for the conference contributors by the
President
Visiting the booths and publishers presenting various innovations
and new media
Coffee break
Always One Step Ahead! Libraries as community centers and
hubs for digital inclusion by Dr. Hannelore Vogt Director of
Cologne Public Library, Germany
Lunch break
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Thursday, 29 May 2014 (Continue)
13.00 - 14.30
Best for you : Connecting Knowledge
Room 1 Key Issues : Library and Research Support Services
Speaker: Dr. Narumol Ruenwai
Director of Knowledge Centre – Thailand Institute of
Scientific and Technological Research (KLC-TISTR)
Moderator: Assistant Professor Dr. Sukanya Sompiboon
Department of Speech Communication and Performing
Arts, Faculty of Communication Arts,
Chulalongkorn University
Room 2 Media Convergence and 21 Century Learning
Speaker:
 Dr. Banphot Sroisri
Manager of Centre for Media Development and
Technology, Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University
 Dr. Jaruwat Noothong
College of Social Communication Innovation,
Srinakharinwirot University
Moderator: Assistant Professor Dr. Nate Hongkrailert
ASEAN Institute for Health Development,
Mahidol University
Room 3 Hi-tech Show

14.30 - 14.45
14.45 - 16.15

Speaker: Mr. Thiruk Boonprecha
Master of Ceremonies (MC) on IT television program
Moderator: Ms. Saranee Sanguanruang
MC of ‘HI-tech Show’ program
Coffee break
Knowledge Shopping @ Learning Plaza
Room 1 Branding with 3 O
(Operation, Opportunity, Outreach)
Speaker: Dr. Witsapat Chaichuay
Department of Oriental Languages, Faculty of
Archaeology, Silpakorn University
Moderator: Ms. Primrata Dej-udom
Actress, MC, and Graduate student of Faculty of
Communication Arts, Chulalongkorn University
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Thursday, 29 May 2014 (Continue)
14.45 - 16.15
Knowledge Shopping @ Learning Plaza
Room 2 Expertise in 3 A (Access, @home, Activity)
Speaker: Assistant Professor Dr. Sukree Sinthupinyo
Department of Computer Engineering, Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University
Moderator: Ms Paksicha Ride,
MC of ‘i-Telecom’ program
Room 3 Excellence with 3 R (Research, Resource, Reward)

Speaker: Dr. Weerapong Prasongchean
Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of
Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Moderator: Ms. Praweenar Thadaphrom
Announcer of National Broadcasting Services of Thailand
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Friday, 30 May 2014
8.00 8.45 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

15.00 - 15.15
15.15 - 16.15
16.15 - 16.30

Visiting the booths and publishers presenting various innovations
and new media
R/Evolutionary Opportunities for Subject Librarians
by Ms. Dianne Cmor Deputy University Librarian,
Nanyang Technological University, Singapore
Coffee break
Dreaming high for ‘Academic Solution Provider’
Speakers:
 Assistant Professor Dr. Pimrumpai Premsmit
Department of Library Science, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
 Associate Professor Dr. Pasu Decharin
Dean of Chulalongkorn Business School
Moderator: Mr. Nattee Kosolpisit
MC, Announcer, and administrator of an online tutoring institute
Lunch break
Smart Libraries: From Different Perspectives
Speakers:
 Dr. Yunyong Teng-amnuay
Department of Computer Engineering, Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University
 Ms. Narumon Kijpaisalratana
Librarian (Expert Level), Director of Political Science Library,
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Moderator: Mr. Tawara Siripipat Writer,
MC of ‘Smart Reader Club’ Program
Coffee break
How to build a book-loving brain: creating a brain for reading
by Mr. Khunkhao Sindhusen Khaejornbut
Writer, Expert in Buddhist Psychology
Lucky draw and closing ceremony
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วันที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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คํากล่าวรายงาน
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร 2557
เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สือ่ ใหม่ และเทคโนโลยี
(Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology)
โดย ผศ.ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

กราบเรียน ท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
ดิฉัน ในนามของคณะผู้ จัดการประชุมวิชาการและผู้เข้าร่วมการประชุม ขอขอบพระคุ ณท่าน
อธิการบดี
ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร
ประจําปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge
: Library, New Media & Technology) ในวันนี้
ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ โดยสังเขปดังนี้
ปัจจุบันห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ ได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัว
โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม บริการ จากหน่วยงานถึง
กลุ่มผู้ใช้บริการได้โดยตรง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของห้องสมุดตลอดจนสถาบันบริการ
สารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังก่อให้เกิดความ
มุ่งมั่นในการเปิดโลกทัศน์ การสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ทําให้องค์ความรู้จากห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี
ถูกเชื่อมโยงและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะของคลังความรู้ดิจิทัลที่ผสมผสานระหว่างสื่อมัลติมีเดีย
ที่น่าสนใจ พร้อมด้วยสาระการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ความรู้ร่วมกัน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรเชื่อมต่อกับ
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เครื อ ข่ า ยสั ง คมและการศึ ก ษาซึ่ ง สามารถสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาได้ อ ย่ า ง
ทัดเทียมกัน ดังนั้น สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรดําเนินยุทธศาสตร์
การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากรประจําปี
2557
เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี โดยนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านห้องสมุดและสารสนเทศ ผ่านแนวคิดและความเชี่ยวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานเชิงรุกในการเป็นองค์กรสารสนเทศ
ชั้นนําของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นช่องทางนําเสนอสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่เครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรทางด้านห้องสมุด สื่อมัลติมีเดีย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ
นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคโนโลยีทางการศึกษา นักคอมพิวเตอร์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 250 ท่าน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดี ได้กรุณากล่าวเปิดการ
ประชุมวิชาการแสดงปาฐกถานําเรื่อง “ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี : การหลอมรวมความแตกต่าง”
และมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและคณะผู้จัดงานต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ
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คํากล่าวเปิด
การประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร 2557
เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สือ่ ใหม่ และเทคโนโลยี
(Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เรียน รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมมีความยิ นดี แ ละรู้ สึ กเป็นเกี ยรติอย่ างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วิชาการ
สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร 2557 เรื่ อ ง การเชื่ อ มโยงความรู้ : ห้ อ งสมุ ด สื่ อ ใหม่ และเทคโนโลยี
(Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology) ในวันนี้
ในยุคที่ห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกับสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัว
ดังเช่นทุกวันนี้ นับได้ว่าเป็นการมาบรรจบกันอย่างแท้จริงระหว่างองค์ความรู้จากห้องสมุด สื่อใหม่ และ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ สั ง คมการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทุกท่านย่อมประจักษ์ว่า วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีแต่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เราจําต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ” จึงไม่เคย
ล้าสมัย เราต้องติดตาม ศึกษา เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และนํามาปรับใช้ให้ได้ทันท่วงที ขณะเดียวกัน ก็ต้อง
แสวงหากลยุทธ์ที่จะสร้างเสริมและจัดการให้เกิดความเป็นเลิศในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับในสังคมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้
ศึกษา วิจัย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดั ง นั้ น การที่ สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี
ในวันที่ 29-30 พ.ค. 2557 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศจากหลากหลายวงการที่เกี่ยวข้องกับ
ห้ อ งสมุ ด และสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศเข้ า มาร่ ว มให้ ค วามรู้ แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในครั้ ง นี้
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นับเป็นโอกาสดีที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ภาพและแนวคิดในการเชื่อมโยงความรู้จากห้องสมุด
สื่อใหม่ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
นักคอมพิวเตอร์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะนําไปพัฒนาต่อ
ยอดสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อย่างแท้จริงต่อไป
ผมขอขอบคุ ณ วิ ท ยากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ส ละเวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นมาให้ ค วามรู้ ขอบคุ ณ
คณะทํางานที่ร่วมกันจัดงาน ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เล็งเห็นประโยชน์และมาประชุมร่วมกันใน
ครั้งนี้ ขอให้การประชุมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บั ด นี้ ถึ ง เวลาอั น สมควร จึ ง ขอเปิ ด การประชุ ม และขอถื อ โอกาสปาฐกถานํ า เรื่ อ ง
“ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี : การหลอมรวมความแตกต่าง” เพื่อเป็นข้อคิดหรือแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาการทํางานของท่าน
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ประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี ๒๕๕๗

ภิรมย์ กมลรั ตนกุล
วันพฤหัสบดีท่ ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.
๐๙.๑๕ – ๐๙.
๐๙.๔๕ น.

CHULA

จะปรั บตัวต่ อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็วได้ อย่ างไร
งไร??
จะตอบสนองต่ อสังคมการเรี ยนรู้ ยุค 2
& ทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ได้ อย่ างไร?
งไร?
จะปรั บตัวต่ อการแข่ งขันในระดับนานาชาติ
ได้ อย่ างไร?
งไร?
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CHULA

มี “เทคโนโลยีใหม่ ๆ”
ๆ” เป็ นช่ องทางในการเข้ าถึง &
ส่ งมอบความรู้และข้ อมูลข่ าวสารได้ อย่ างสะดวก รวดเร็ว
ส่ งผลต่ อบทบาท & ภารกิจของ “ห้ องสมุด”
ที่ต้องเปลี่ยนไป
เป็ นความท้ าทาย & เป็ นการแข่ งขันที่สูงมาก
เกี่ยวข้ องกับจริยธรรม & ความรับผิดชอบต่ อสังคม

CHULA

ผูบ้ กุ เบิก แสวงหา “นวัตกรรม”
กรรม” เพื่อรองรับความท้าทาย
ในการบริหารจัดการองค์ความรู้จากขุมพลังปัญญาที่......
ถูกต้อง
สมบูรณ์
หลากหลาย
รวดเร็ว / เข้าถึง
สนองความต้องการ (การเรียนการสอน / วิจยั / บริการ)
าร)
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
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CHULA
ดํารง
มีจติ อาสา
และ ความเป็ นไทย
ในกระแส
ใ
สํานึก
โลกาภิวัฒน์
สาธารณะ

• มีคุณธรรมและจริยธรรม
• มจรรยาบรรณ
มีจรรยาบรรณ

• รูร้ รอบ
• รู้ลึก

มีความรู้

• มีทกั ษะทางวิชาชีพ
• มีทกั ษะทางการสื่อสาร
• มมีทกั ษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
• มีทกั ษะการบริหาร
จัดการ

จิต

ทําเป็ น

กาย

สังคม ปั ญญา

คิดเป็ น
ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรี ยนรู้

• สามารถคิดอย่ าง
มีวิจารณญาณ
• สามารถคดรเรม
สามารถคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์
• มีทกั ษะในการคิด
แก้ ปัญหา

• ใฝ่ รู้
• รู้จักวิธีการเรี ยนรู้

CHULA

เกิ ด “สื่อใหม่” ที่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูล
ขข่าวสารและความบนเทงไดโดยไมจากดเวลา
าวสารและความบั
าวสารและความบนเทงไดโดยไมจากดเวลา
าวสาร
และความบันเทิงได้โดยไม่จาํ กัดเวลา และสถานท
และสถานที่
สามารถโต้ตอบ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลกันได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Interactive

ให้ประสบการณ์ ในการมีส่วนร่วมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทัง้ เป็ นผูส้ ร้างสารสนเทศในเครือข่ายสังคม
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CHULA

สื่อใหม่ คืออะไร?
อะไร?
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เวบไซต
เว็บไซต์
Streaming audio และ Video
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ความจริงเสมือน (Virtual reality)
CD--ROM, DVD
CD
ภาพ
ฯลฯ

บางความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ : “สื่อใหม่ คืออะไร?
อะไร?”
CHULA

Lev Manovich :

การผลิต เผยแพร่ และสื่อสารระหว่ างกันด้ วย
คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบได้ (Variable/Mutable) หลายรูปแบบ
ผลิตตามความต้ องการ (Production on demand/
just in time) โดยการใช้ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์
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บางความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ : “สื่อใหม่ คืออะไร?
อะไร?”
CHULA

Eugenia Siapera:
Siapera:

ผู้ใช้ มีบทบาท สร้ างหรือร่ วมสร้ างเนือ้ หา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาพ วิดโโอ
ิ อ ฯลฯ ทางออนไลน์
เกิดสื่อใหม่ จาํ นวนมากในอินเทอร์์ เน็็ต
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ ชีวติ

บางความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ : “สื่อใหม่ คืออะไร?
อะไร?”
CHULA

กาญจนา แก้ วเทพ:
เทพ:

สื่อใหม่ มีความหลากหลาย กระจายตัว
พร้ อมจะรวมกับสื่ ออื่นได้ อย่ างไม่ หยุดนิ่ง (Convergence)
เป็ นการสื่อสารสองทางที่โต้ ตอบกันได้
(แตกต่ างจากสื่อเก่ าที่เน้ นการสื่อสารทางเดียวว))
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ผลกระทบต่ อ “ห้ องสมุด”
CHULA

เทคโนโลยี

สื่อใหม่
ผล
กระทบ

ห้ องสมุด

ที่เป็ นผู้ ให้ บริการสารสนเทศ

CHULA

รั กษาบทบาทของห้ องสมุด

การเป็ นแหล่งเรียนรู้ที่พฒ
ั นาไปพร้อม
กับั สังั คม
ผูน้ ําในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ที่นําสมัย
พัฒ
ั นานวัตั กรรมบริ การ เพืื่อเสริมสร้้าง
ประสบการณ์ในการแสวงหาสารสนเทศ
ของผูร้ บั บริการ
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CHULA

เปลี่ยน : วิกฤต (ความท้ าทาย)
ใหเปน
ด!!!
ใ ้ ป็ : โอกาสของหองสมุ
โ
้

ทําให้ “ห้ องสมุด” เป็ นศูนย์ กลาง ของการเรี ยนการสอน
ที่ให้ บริ การสอดคล้ องกับรููปแบบการใช้ ชีวิต (Lifestyle)
ของคนรุ่นใหม่
จึงต้ องปรับเปลี่ยนทัง้ ทรัพยากร บริการ สภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพ

CHULA

การปรั บเปลี่ยนด้ านทรั พยากร

สร้างทรัพยากรในสื่อใหม่ที่เข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์และ
application ของผู
ของผ้ใชช้
สร้าง metadata ช่วยการสืบค้น
สงวนรักษาและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ ใน
อนาคต (Preservation and archive)
มีแผนปฏิบตั ิ งาน (Action plan) ในระยะยาวเพื่อย้าย
ข้อมูลไปยังระบบที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ (Data
migration)
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CHULA

การปรั บเปลี่ยนนด้ด้ านบริ การ (1) :

สร้างเว็บไซต์ที่ให้ทงั ้ เนื้ อหา (content) และบริการแก่
ผ้ผูรบบทางออนไลน
ั ทางออนไลน์

เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic collections)
เพิ่ มจุดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet access)
โดยเฉพาะบริการสําหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(Mobile devices)

CHULA

บริ การ (2) : ใช้ เครื อข่ ายสังคม

Facebook,, Twitter ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรและ
กิจกรรมของห้องสมุด รวมทัง้ เป็ นช่องทางรับ
ข้อเสนอแนะจากผูร้ บั บริการ
Blog แนะนํ
แนะนาหนงสอใหม
าหนังสือใหม่ และนาเสนอบทความจาก
และนําเสนอบทความจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และบรรณารักษ์เฉพาะสาขา (Subject
librarian)
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CHULA

บริ การ (3) : ส่ งเสริ มการรู้ สารสนเทศ
(Information literacy)

ให้คาํ แนะนําในการคัดเลือก และประเมินสารสนเทศ
ที่เชื่อถือได้
Validation
Valuation
การจัดการและนําสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
Optimization
Dissemination
Utilization

CHULA
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KNOWLEDGE
CHULA

CHULA

ความรู้

เพิ่มขึน้ มากและรวดเร็ว
มีอายุ (Expired Date)
ขอเทจจรง
ข้ อเท็จจริง
ต้ องปรั บจึงจะเหมาะที่จะใช้
การใช้ ความรู้ต้องมีเจตคติ
ทเหมาะสม
ที่เหมาะสม (ไมใชเลอกเอา
(ไม่ ใช่ เลือกเอา
เฉพาะข้ อมูลที่สามารถยืนยัน
ความเชื่อของตัวเอง)

Access
Validation
Valuation
nowledge
Optimization
Dissemination
Utilization
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บริ การ (4) : สนับสนุนการสื่อสารทางวิชาการ
CHULA

(Scholarly communication)

สร้างคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional repository)
พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ และอบรมการส่งข้อมูลเข้าคลัง
สารสนเทศสถาบัน
ให้คาํ แนะนําการเผยแพร่ผลงาน เช่น การใช้ Open
Access
ให้คาํ ปรึกษาทัง้ เรื่องลิขสิทธ์ ิ ของผูเ้ ขียนและการใช้งาน
โดยธรรม (Fair use)

การปรั บเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
มทางกายภาพ::
CHULA

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทํางานร่วมกัน
ในเครอขายการเรยนรู
ในเครือข่ายการเรียนร้ (Learning network)
สร้าง Remote storage เพื่อจัดเก็บทรัพยากรฉบับพิมพ์
ที่มีการใช้น้อย
เพิ่มพืน้ ที่สาํ หรับผูร้ บั บริการโดยแบ่งเขต (Zone)
การใช้
ใ ้งาน
พืน้ ที่เพื่อการค้นคว้าเดี่ยว (ต้องการความเงียบสงบ)
บสงบ)
พืน้ ที่เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น
ห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องประชุม
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การปรั
การ
ปรั บเปลี่ยนของ “ห้ องสมุดยุคใหม่ ”
CHULA

ทรั พยากร

Support

บริการ

บทบาท
ของห้
องสมุด
Output
ยุยคใหม่
คใหม

การหลอมรวมความรู้ จากห้ องสมุด สื่อใหม่ & เทคโนโลยี
CHULA

ในลักษณะ “คลังความรู้ Digital”
ผสมผสานระหว่
ผสมผสานระหวางสอ
างสื่อ Multimedia ทนาสนใจ
ที่น่าสนใจ
พร้ อมสาระการเรี ยนรู้ จากหลากหลายสาขาวิชา
ภายใต้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยน & แบ่ งปั นความรู้ ร่วมกัน
สู่การเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ยุคใหม่ ท่ มี ีศักยภาพด้ านเทคโนโลยี
สื่ ือสารครบวงจร
ที่เชื่อมต่ อกับเครื อข่ ายสังคม & การศึกษา
สนับสนุนการเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูล ความรู้ & ภูมปิ ั ญญาอย่ าง
เท่ าเทียม
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CHULA

การสื่อสารในยุคสังคมก้ มหน้ า

ไม่ สามารถมาทดแทน
“มนุษยยสัสัมพันธ์ ” ได้

CHULA

RESULTS

INPUT
(Resources)

PROCESS

ป
ประหยั
ด

เรีี ยบง่่าย

OUTPUT
OUTCOME
IMPACT

หิิตายะ
ตายะ
(เพือ่ ประโยชน์ สูงสุ ด)
สุ ขายะ
(เพือ่ ความสุ ข (ของคนทํา)
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CHULA

เราจาตองกาวไปขางหนาเสมอ
“เราจํ
าต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เราต้องไม่ถอยหลังเป็ นอันขาด
แม้นแต่หยุดอยูท่ ก่ี ไ็ ม่ได้
เพราะการหยุดุ
ก็เสมอด้วยการถอยหลัง”
พระราชดํารัสใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั

CHULA
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Always One Step Ahead! Libraries as community centers and hubs
for digital inclusion
by Dr. Hannelore Vogt
Director of Cologne Public, Germany
Abstract
As the digital world becomes more and more a part of everyone’s daily lives,
it is critical for libraries to think more deeply about how they might become leaders
in using their resources, digital and otherwise. By taking the lead, libraries will
continue in their role as community hubs, providing essential services to community
members.
The presentation focuses on the strategies and examples most vital to the
success of public libraries. Library Director of Cologne Public Library discusses the
factors such as - customer orientation, formation of community partnerships,
successful advocacy, tailor-made information services, innovative web applications –
for customers and staff alike - and the use of social networks for all ages. She talks
about innovative services like the makerspace and the 3-D-printer, about events and
activities for youngsters and seniors – like the geeks@cologne-series or a gaming
zone for all ages.
But beside the digital developments library spaces and library design have to
adapt to the changed needs and expectations of their visitors. The presentation also
highlights the steps which Cologne Public Library has gone during the last few years
and gives a glimpse of the future process. The presentation will be full of best
practice examples.
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1

StadtBibliothek
Köln
Cologne
1.023.000 inhabitants
33 %

with migrant
background

70.000 students
181 nations

สวัสดี

2

36

3

The Library System

4

37

Crime Novel Maschine in the Subway Station

5

7 Seconds

38

Marketing
and
Customer Orientation

7

Handlungsfelder
Stadtbibliothek
Köln
Areas
of activity ofder
Cologne
Public Library
customer orientation – internally and externally

FREIZEIT
leisure
time
Kommunikation
communication
and
meeting
Begegnung
g people
g
g

KULTUR
culture
events
and public relations
Veranstaltungen
&
Öffentlichkeitsarbeit

BILDUNG
education
Leseförderung &
reading
promotion &
Lebenslanges
lifelong learning
L
Lernen

INFORMATION
information
&
electronic
services
& Elektronische
Services

integration
INTEGRATION
intercultural library work
Interkulturelle
Bibliotheksarbeit

54
8
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What is Customer Orientation?

Customer

Products
Services

Staff

9

Recommendations for creating customer loyalty –
the staff members
• Create a service culture: Each employee should be aware that
he/she contributes to customer satisfaction
• Service management in everyday life:
What can be done to facilitate work for the staff?
• Staff development: that's essential!
• Communication: communicative competence is a crucial
factor
• Information on all levels
10

40

Customer Orientation
Every staff member is important!

11

Why do we need customer orientation?
Satisfied
customers
tell up to 3
persons
about their
positive
experiences

Dissatisfied
customers
talk to 10-12
persons about
their negative
experiences

12

41

DIALOGUE

13

Once upon a time…

14

42

Complaint management:
the conventional and the virtual way
of doing it

15

Customer Orientation and Advocacy
• Don't complain!
• Spread positive news!
• Surprise! Do the unexpected!
• Present your regular work
in a differt way…
16

43

Inspire those around you with your
enthusiasm!
Make the citizens regard the library as
THEIR library and make them feel proud
of it!

17

The question is not:
How do we get support or attention?
but:

How can we interest other people in our
ideas and our work?
Augustine

18

44

Develop your
library into a
strong
g brand
19

What is a brand?
"A brand is a distinctive image of a
corporation, permanently fixed in the minds of
the target groups"
It is the idea which the customer has of a
product (according to Ogilvy)

20

45

A brand
is a
quality promise

Weakness of the
Physical Public Library
Well known, but old fashioned image
(especially with non
non-users)
users)
For most people library equals with books
(reduced role)
REBRANDING
is the challenge for the future!
22
22

46

Action
How can I persuade other
people to invest in the
library?

Elevator Pitch – Work Sheet
23

Special Customer Services

c: UB Marburg (Heike Heuser)

24

47

24/7 Service

25

Radio Frequency Identification

Customer-oriented service improvements

Wish-Cards

26

48

Customer retention
'Passport' with stamp(s) for children

27

Some tips concerning image building – the customers
Customer-friendly telephone service: give your own library
a call – do you get the help you need? Can your hear that the
person you are talking to is smiling?
React adequately to complaints: 'accept' the customers'
irritation; listen carefully, assure them that everything possible is
being done to resolve the problem, thank them for having
complained.
Keep service offers realistic: don't promise too much:
disappointments have far-reaching consequences – and positive
surprises create greater customer loyalty.

28

49

Action
Read the handout –
Tips for Retaining Customers and discuss with your colleague on your right:
Which are the 3 most important points for us?
29

First impression

30

50

How to deal with Rules

31

Noise Lights

32

51

What has impact?
Voice

Body Language +
Appearance

Content
33

Some features of the image

THE IMAGE
• can only be changed in the long run
• is based on emotions

34

52

Primacy Effect
information received at an early stage has a stronger
influence (than information received later on)

35

The Library as a Public Space

36
36
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IFLA Trend-Report 2013

• TREND 1 New Technologies will both expand and
limit who has access to information
information.
• TREND 2 Online Education will democratise and
disrupt global learning.
• TREND 3 The boundaries of privacy and data
protection will be redefined.
• TREND 4 Hyper-connected
H
t d societies
i ti will
ill lilisten
t tto
and empower new voices and groups.
• TREND 5 The global information environment will
be transformed by new technologies.
37
http://ifla.org/trend-report
37

Gartner 2014:
Top 10 Strategic Technology Trends
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
7.
8.
9.
10.

Mobile Device Diversity and Management
Mobile Apps and Applications
The Internet of Everything
Hybrid Cloud and IT as Service Broker
Cloud/Client Architecture
The Era of Personal Cloud
Software Defined Anything
Web-Scale IT
Smart Machines
3-D Printing
38

Gartner is the world's leading information technology research and advisory company.: http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
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What is the impact on Public Libraries?
Change
… to working with people rather than
working with books
… from a supplier of products and
services to a facilitator to help people to
develop
de
e op o
own p
products
oduc s
•
39
39

Future-oriented libraries have to…
• reach people on a more emotional level and create an
atmosphere of well-being
• emphasize customer experience orientation and interactivity
• appeal to the whole person, to all the senses – sound,
fragrance, haptics, light
• provide learning opportunities to meet all
sorts of requirements – learning on one‘s
own, accompanied learning and
collaborative learning
• reinterpret classic library furniture
• visualize digital library services

40

55

Increasing needs for…

• children‘s spaces
• specialized functions
• community functions
• ap
place where p
people
p
can do things
• heritage, local or family history
41
Source: INELI Report

A library is more than books…

42

56
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Exhibitions & High-profile Series of Events

44

57

People want to have a café!

45
Idea Store, London

New Learning Settings

46

58

The „4“ – Music, Media, Makerspace

47
47

New Technologies and Programs

48
48

59

49

Our 3-D-Printer

50

60

Virtual 3-d-Glasses

Our 3-D-Scanner

52

61

Makerspace – Do-it-youself Programs
• 3-d-modeling
• Drawing with iPads
• Composing music with iPads
• Nerdcasting: Podcasting workshop
• Crafting/do-it-yourself workshops
• Electronic crafting with Arduino
• Movie making with iMovie
• Self publishing music: from recording to
distribution
• Upcycling: music made of waste
• First
Fi t steps
t
in
i (re)mixing
( ) i i music
i with
ith M
Magix
i
• Webdesign for makers
• Recording and distributing videos with Vine
• Visualizing music with Synse
53

Makerspace – the library as innovation
space in the city
Innovation is our new service!

54

62

Librarything for Libraries – Social Reading

55
55

A Project to come: Augmented Reality

A guided literature tour through Cologne:
combination of real and virtual world

56

63

Blended Library - Project Pearl Diver

57

Pocket Library
Such- und
Bestelldienste
Öffnungszeiten
Meine Ausleihen
Neue Medien
Empfehlungen
Top 10
Neues aus der Bibliothek
Veranstaltungen
Leih- und Mahngebühren
Kontakt
Librarything for libraries

58

64

E-Reader
E
R d
& Tablets
59

With
app
to our e-books …
With an App
toour
the
eBook…

60

65

e-library: anytime and anywhere

61

E-book Loans are booming

62

66

E-book-readers are still buying books

63

From the E-reader to the tablet

64

67

Transmedial Storytelling: Deathbook

Multimedia-Project:
a novel with alot of innovative elements –
comments of the audience via social media are included in the story
65

Digital Library at Philadelphia Railway Station

66

68

Library without Paper in Texas

67

68
68

69

Our Topics - PR for the Library
– talk about our work, stories from everyday life
– personal touch:
people can associate faces with the library
– communicate changes in the job outline
– talking to customers:
Q
Questions,
ti
criticism,
iti i
getting
tti th
them iinvolved
l d

69
69

Our Topics - Customer Services
– Communication with clients: service and support
– to
t reactt actively
ti l to
t search
h requests
t
– pointing out high-quality sources, special
communities…
– Tips on further training

70
70

70

Our Topics –
Responsibility in the Digital World
– Tips on internet safety
– Observing copyright law
– Advice

71
71

What‘s popular on Facebook?

New Staff
Our daily work
Curiosities

72
72

71

What’s popular on Twitter?

73
73

What’s popular in the Blog?

74
74

72

Conclusion

Reference Service, PR, Complaint
Management, Recommendations…


Transform the “real” world
into the digital world

75
75

Our Organisation Model

Idea Collector

Writer

Supporter
(CEO)

Producer

76

73

Collaboration by Rotation Curation

77
77

Web 2.0
for internal use
Knowledge Management

78
78

74

79

80
80

75

81
81

New Programs and Events

82

76

83
83

New Programs for Young Adults

84
84

77

This is a Library…
Science Slam in the CPL

85
85

86
86

78

Airman
Playing Light Harp

87

geeks@cologne 2014
• Twitter-Reading-Event
• Movie
Movie-Night
Night
(postproduction, special effects with local companies)
• How to becoma a Wikpedia Expert
• Sience Slam
• Girl Geek Dinner
• Gadget-Evening
88

79

iPad - Programs

89

Digital Workshops for Starters
E-Citizen and E-Shopping
• Communication with Authorities
• Online-Shopping
Organize and share knowledge
• Wikis, Slideshare
• Blogging
• Mindmapping
• Games as learning tools
• Time Management: Online-Calendar, RSS-Feeds
• Social
S i l Networks
N t
k
• Facebook, Twitter, Flickr
•
Youtube and Vimeo, Podcasts, Skype

90
90

80

Gaming Zone in the Teenage Library

91

FIFA Tournament
- Connected with:
- Soccer-Events like World Championship

Quelle: http://bit.ly/LKncza
Q
p //
y/

- Examples:
- Soccerplayer comes to the Library/ Signing
- Tickets for a game

92

81

Games, Games, Girls
… in our Junior Library

93

Easymotion - Silver Gamers

94

82

Books for Babies a literary group for the little ones

95

iPads with Picture Book-Apps

96

83

Children around the World

97

Intercultural Mediaboxes

98

84

…Install „think tanks“

…Develop new services
…Look for partners and support
…Work proactively

When other libraries are
beginning to plan,
we have already made
our first mistakes!
99
99

Thank you for your attention!

สวัสดี

hannelore.vogt@stadt-koeln.de

100
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Best for you : Connecting Knowledge
หองสมุดกับบริการสนับสนุนการวิจัย
Library for Research Support
ดร.นฤมล รื่นไวย
ศูนยความรู
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบนวจยวทยาศาสตรและเทคโนโลย
แหงประเทศไทย (วว.)

What researchers need now…


a wider range of questions,



using diverse data and methods



producing new forms of scholarly
output



engaging in innovative forms of
research and publication.

86

Scholarly communication

Scholarly communication can be
defined
fi
as “
“the system through which
i
research and other scholarly writings
are created, evaluated for quality,
disseminated to the scholarly
community,
y, and preserved
p
for future
use.
Association of Research Libraries
http://www.arl.org/focus-areas/scholarly-communication#.U1U9rPl_uic

Scholarly communication

Formal means

Publication in
peer-reviewed
journals

Informal means

Electronic
resources

87

Scholarly Communication


Printed publication

Digital
resources

E-Technologies

Scholarly communication

Research
practice
Radical transformations
 Cloud computing
 Open
p access p
publishing
g
 Online social networking

88

Scholarly communication
Researcher’s pathway
Ra data + inf
Raw
information
rmati n


intellectual
ownership
audience
impact

Disseminating and
Sharing

reuse
Preservation

What library can support research…
 Provide

vital and innovative
services and resources

 Deal

with emerging forms of
research,
h publishing
bli hi
and
d
information management

89

What library can support research…


Motivate staff to have continual study
y
of changes of work patterns and
researchers’ needs
Particlular attentions of disciplinary
and generational differences

What library can support research…


Provide flexible new services for parts
off research
h process (researchers’
(
h ’
difficulty)



Embed library content, services, and
staff within researchers’ regular
workflows; integrating with services
others provide whether on site or by
commercial entities

90

Roles of librarians
Expert information navigators
 Research
R
h consultation
l i
instead
i
d off factf
finding
 Re-assess all library job descriptions
and qualifications


 skills,
skills education,
education and e
experience
perience
to support new modes of research.

Roles of librarians


discovery of content will happen
outside of libraries



providing the organization and
metadata that make content
discoverable

91

Roles of librarians


focus on unique,
q , core services and
resources



Seeking collaborative partnerships to
streamline common services and
resources

Roles of librarians


Demonstrate to senior administrators,
accreditors, and auditors the value of
library services and resources to
scholarship



Provide invisible and seamless
services to researchers.
researchers

92

Roles of librarians
 Provide long-term preservation and
access of primary data sets


Offer alternative scholarly publishing
and dissemination platforms that are
integrated with appropriate
repositories and preservation services.



Be critical partners in the research
enterprise

Experience sharing in research support
To create an
organisation of wisdom
To add value to
innovation

Managing
M
i
and
d making
ki
th
the mostt
of organisational knowledge

93

Knowledge Centre (KLC)
ศูนยความรู

KLC Organisational structure

Admin
Group
KLC
Knowledge
Management

Information
Service

Corporate
ICT

94

KM Division
 Knowledge
 Training
 Media

management

service

ProductionUnit

Information Service Division
 Library

service

 Selective

dissemination of
information SDI
“tools and resources used to
keep a user informed of new
resources on specified topics”

95

Information Service Division

Editorial service
- Research & Technical reports
- Papers for submission
- Publication
 Science and Technology
magazine
 KM Lite
 Technology for rural
development


Corporate ICT Division
 ICT

service policy

 Information

management system

 IT

security, stability,
interoperability

 IT

maintenance services

96

KLC Website

KLC Website
Services
Library
Training
Internal KM (staff only)

97

KLC Website
Products
Research reports
S&T Magazine
KM LITE e-Magazine
Book Center

KLC Website
Electronics / Online
e-Library
e-BookShelf (staff only)
Digital storage (staff only)
T ST BLOG
TISTR
OG

98

KLC Website
การจัดการความรูู
 รายงานการวิจัย
 หองสมุด
 หลักสูตรอบรม
 งานบรรณาธิการ
 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


KLC Website
 e-Library
e
e-Bookshelf
Bookshelf
 Information

service request
 Knowledge Links
 TISTR KM
 TISTR KM IRDB

99

KLC Website
 ฐานขอมูลสมุนไพร

วว.

 ศู
ศนย
นยหนงสอ
หนังสือ

วว.
 Bangkok World Book Capital

KLC Website
TISTR Channel
 แนะนาสอความรู
แนะนําสื่อความร วว.
 จดหมายขาว
 เอกสารแนะนํา วว.
 บทความคัดสรรจากวารสารในหองสมุด
วว.
วว
 ขาวแวดวงวิทยาศาสตร
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KLC Website
 KM

Lite
 TISTR Blog
 ขาวงานวิจัย วว.
 Facebook วว. TISTR Official
 Facebook Fanpage

KLC Website
 About

us
 About KLC
 Terms & Conditions
 About TISTR
 Download

101

Trends in Research Support
Subject librarians
 Bibliographic
g p
management
g
 Multimedia and technology (training
and consulting)
 Technology Specialists (work with
faculty and staff to leverage emerging
t h l i th
technologies
thatt supportt research
h
and teaching)


Trends in Research Support
Data and statistical software
 General reference (Ask a Librarian)
 Data Management (assist with
scientific research data organization,
management, description, and
preservation needs)
 Special & archival collections reference


102

Trends in Research Support









Copyright and Fair Use
Data Management
Grant Funding
Managing Your Information
Scholarly Communication
Research Impact Measures
University Digital Conservancy
Workshops, Guides and Tutorial

Trends in Research Support
Knowledge life-cycle.
 Discovery: library resources, grant funding, the
l t t scholarship,
latest
h l
hi collaborators.
ll b
t
 Use: specialized software, consulting services,
and information tools.
 Creation: digital objects (video, blogs, scans) or
publishing your work to the web.
 Dissemination: author
author's
s rights,
rights copyright,
copyright and
impact.

103

Trends in Research Support
Access to resources
Accessing catalogues & e-resources
Special Collections
Stores, Interlending & document supply
Accessing other libraries & archives
Suggestion form for new material
Subject specialists & guides

Trends in Research Support
Support for undertaking research
Literature searching
Scoping a research project
Keeping up to date with research
Reference management & citation
Copyright & IPR advice

104

Trends in Research Support
Disseminating, evaluating & preserving
research
Bibliometrics
Publication data collection
The REF
Open access
Data management

http://www.ucl.ac.uk/library/research-support.shtml

Thank you for your attention
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µ¦¦oµÂ¦r®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥
University library branding
Witsapat Chaichuay

ª·«{¥r´¥nª¥1

´¥n°
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¦oµÂ¦r ¹ÉÁ}Âª·Á·µ¦¨µÂ¨³µ¦¦·®µ¦°r¦¤´¥Ä®¤n Ã¥³Ä®o¤»¤¤°µ¦³µ¦Äµ¦¦oµ
Â¦r®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥

Abstract
Nowadays, university library faces the numerous changes, especially the decrease of
users and intensive quality assessment. In order to prepare for the upcoming situation, most of libraries put
much emphasis on branding development to create their reputation and well user perspective. This article
describes branding development concept, which are related to marketing concept and modern organization
management, to provide some perspective on university library branding.
ÎµÎµ´ µ¦¦oµÂ¦rµ¦¨µ®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥
.H\ZRUGV Branding, Marketing, University Library

°µµ¦¥r¦³Îµµ µª·µµ¦´µ¦®¤µ¥Á®»Â¨³Á°µ¦£µª·µ£µ¬µ³ª´°°³Ã¦µ¸¤®µª·¥µ¨´¥«·¨µ¦
 ª´nµ¡¦³ Â¨³´«¹¬µ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·µ µª·µµ¦Á««¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥ °Ân
1
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Îµ
Á¤ºÉ°¨nµª¹®o°¤»Â¨oª¤¸ÎµªÅ¤no°¥
¹¹®o°¸ÉÁ¸¥´¤¸®´º° »i´Â¨³¦¦µ¦´¬r
ª¤Âªn®µÁ°³ °¥Áº°Á¤ºÉ°¼oÄonÁ¸¥´ Â¤o
£µ¡¨´¬r´¨nµª³¤¸´Ê¸É¦·oµ®¦º°Á·¦·oµ
ÂnÈ³o°Ä®oÁ®Èªnµ®o°¤»Å¤nÅo´°¥¼nÄµ¸É¸É
´ÉªÅ³Á oµÅÄoÂ¨oªÅo¦´·oµÂ¨³¦·µ¦ ®¦º°
ªµ¤¦¼o¹¸É¸ ÁÁnÁ¸¥ª´µ¦Å®oµ¦¦¡·oµ
v&HQWUDOwµ¦Å¤£µ¡¥¦r¸Év0DMRU&LQHSOH[w®¦º°
Å°°Îµ¨´µ¥¸É v&DOLIRUQLD:2:;SHULHQFHw¹É
Ä®oªµ¤¦¼o¹Ânµµµ¦Å®o°¤»°¥nµ·ÊÁ·

ªµ¤¦¼o¹¸É¼o¦·Ã£®¦º°¼oÄo¦´¦¼on°·oµÂ¨³
¦·µ¦´Ê nªÎµ´nª®¹É´Ê¤µµ°··¡¨ °
·É¸ÉÁ¦¸¥ªnµÂ¦r %UDQG ´ÉÁ° 'KDU ®µ
¨°´Áµ¦Îµ¦¸ª· ¦³Îµª´È³Á®ÈÅoªµn Â¦r
´ÊÎµÄ®o¼oÄo®¦º°¼o¦·Ã£¦³®¥´Áª¨µ 7LPHVDYLQJ 
Äµ¦¸É³Á¨º°·oµ®¦º°¦·µ¦Ä¦·µ¦®¹É Ã¥
¼oÄo¤´³Á¨º°·oµµÂ¦r¸É»oÁ¥Â¨³ÅªoÄ°¥¼n
Á¤° Án Á¤ºÉ°³ºÊ°³®¤¸É¹ÉÎµÁ¦È¦¼ ´ÉªÅ¤´³
¹¹Â¦r ¤µ¤nµÅªÅª¥Îµ¥Îµ¤µªnµ³¹¹Â¦r
Á°¢Á°¢ Á}o  ´´ÊÂ¦r¹Á}¤µªnµÂnºÉ°
¦µ·oµ %UDQGQDPH Ân¥´¦ª¤¹ªµ¤¦¼o¹£µ¡
¨´¬r¦³µ¦r¸É ¼o ¦·Ã£´·oµ¤¸·¤´ ¡´r´
°¥nµn°Áº°É °¸oª¥ *UDQW Á¤º°É Â¦r¤¸ ¨n°
µ¦´·Ä¸É ³Äo¦·µ¦®¦º°º°Ê ·oµÂ¨³µ¦Á·ÃÄ
Á·µ¦¨µÁn¸Êµ¦¦oµÂ¦r %UDQGLQJ ¹Á}
·É¸ÉÎµÁ}o°ÎµÁ¡ºÉ°Ä®o·oµÂ¨³¦·µ¦´ÊÇµ¤µ¦
¦°Ä¼o¦·Ã£®¦º°Á·ªµ¤£´¸n°Â¦r %UDQG
OR\DOW\  o°ÄoÎÊµ Â¨³°n°  'u$OHVVDQGUR 
2ZHQV ¹Éµ¦¦oµÂ¦r´ÊÈÅ¤nÅoÎµ´°¥¼n
Ân´ª·oµ ®µÂn¥´¦ª¤¹°r¦°¸oª¥ ´³Á®È
ÅoªnµÂ¤o¦³´É°r¦µ¦«¹¬µ°¥nµ¤®µª·¥µ¨´¥È
¥´o°¤¸µ¦¦oµÂ¦rÁn8QLYHUVLW\RI6RXWKHUQ
0DLQH Åo¤¸µ¦¦oµÂ¦r °´ªÁ°°¥nµ¦·´Äe
Â¨³¤¸µ¦Îµ®°´¨´¬r¤®µª·¥µ¨´¥ 860
,GHQWLW\  Ä®o»£µnª·´·ÅÄ·«µÁ¸¥ª´
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8QLYHUVLW\ RI 6RXWKHUQ 0DLQH   Änª °
®o°¤»´Ê¤¸¼o¨nµªªnµÎµªnµv®o°¤»wÁ°´ÊÈº°Á}
Â¦rÄ´ªÁ°°¥¼nÂ¨oª º° ®o°¤»»Â®nnµÁ}
´ªÂ 5HSUHVHQWDWLYH  °Â¦r¸É¤¸£µ¡¨´¬r
°ªµ¤Á¥ ¨oµ¤´¥ ¦¡´r Á·¤¦³¥r  
Îµ®¦´¼oÁ ¸¥Á®Èªnµ£µ¡¨´¬r¸ÉÁnµÂn¦ÎÉµ¦¹ °
®o°¤»´Ê Á}Â¦r®¸É °o ¤»Å¤nÅo´Ê Ä³¦oµÄ®o
¦´¦¼o ®¦º°®µ³¡¼°¸Ân®¹É  ¸Énµ¤µ®o°¤»´Ê
Å¤nÁ¥¸É³¦oµÂ¦rÁ¨¥oª¥ÎÊµ Â¨³·É¸É¦¼o¹Ä
oµ¨´®o°¤»´Ê Á}¨¡ªµµ¦Å¤n¦oµ
Â¦r °®o°¤»´ÉÁ°

³¸¤É ®µª·¥µ¨´¥Å¥Á·ªµ¤ºÉ ´ªÄµ¦
¤»n¼nªµ¤Á}¤®µª·¥µ¨´¥Â®nµ¦ª·´¥ µ¤Ã¦µ¦
¡´µ¤®µª·¥µ¨´¥ª·´¥Â®nµ· °¦´µ¨ Á¡ºÉ°¥
¦³´µ¦Á}¤®µª·¥µ¨´¥¸É¤¸ ¸ªµ¤µ¤µ¦¦³´
Ã¨ :RUOGFODVV XQLYHUVLW\  °´³n¨Ã¥¦n°
µ¦¡´µ ¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ °¦³Á«
Â¨³¦°¦´Âµ¦¡´µ¦³Á«Á}«¼¥r¨µµ¦
«¹¬µ (GXFDWLRQKXE  °£¼¤·£µ¸Ê Îµ´µ³
¦¦¤µ¦µ¦°»¤«¹¬µ °¥nµÅ¦È¸µ¦¡´µ¼n
ªµ¤Á}¤®µª·¥µ¨´¥´Ê Îµ¦³´Ã¨´Ê ¤®µª·¥µ¨´¥
Å¤n°µ³¨³Á¨¥µ¦¦oµÂ¦rÄ®o°¦´´£µ¡¨´¬r
,PDJH  Â¨³ÎµÂ®n 3RVLWLRQLQJ  ¸ÉÁ¨¸É¥Å °
°r¦®¨µ¥¤®µª·¥µ¨´¥¹¤¸µ¦¦oµÂ¨³¦´Á¨¸¥É 
Â¦r 5HEUDQGLQJ  °¤®µª·¥µ¨´¥ µÄ®n
Â¨³Ân°ªnµ®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥¹ÉÁ}®nª¥µ
Î µ ´  Äµ¦¡´  µ¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ Å¥´  Áj µ ®¤µ¥´Ê 
ÈÎµÁ}³o°¤¸µ¦¦oµ®¦º°¦´Á¨¸É¥Â¦roª¥
ÁnÁ¸¥ª´ Ân»¨´¬³Îµ´ $WWULEXWH  °
®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥´Ê ¥n°¤Å¤nÁ®¤º°´Â¦r
v7.3DUNw¸¤É »n ¨»¤n Ájµ®¤µ¥º°ÁÈÂ¨³Á¥µª´´Ê
ªµ¤¸Ê³ÎµÁ°Âª·Á¸É¥ª´µ¦¦oµÂ¦r
®o°¤»´Â¦rÂ¨³Ä®o¤»¤¤°µ¦³µ¦Á¸É¥ª´
µ¦¦oµÂ¦r®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥

e¸É´¸É ¤¦µ¤Á¤¬µ¥
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Âª·Á¸É¥ª´Â¦r
¤µ¤µ¦¨µÂ®n¦³Á«°Á¤¦·µ $PHULFDQ
0DUNHWLQJ$VVRFLDWLRQ Ä®oÎµÎµ´ªµ¤´ÉªÅ
°ÎµªnµÂ¦r Åªo´¸Ê vÂ¦r º° ºÉ° o°¥Îµ
¦¼Â´¨´¬r®¦º°¨´¬³nµÇ¸É n ¸Ê ¹ ¹·oµ
¦·µ¦ °¼o µ¥®¹É ¸ÂÉ nµµ¼o µ¥°ºÉ Çw°¥nµÅ¦
Èµ¤´µ¦¨µ¥»Ä®¤nÅoÁ°ªnµ {»´ªµ¤
®¤µ¥ °Â¦r·ªµ¤ªoµ ªµ¨¹¹Ê¤µªnµ
¸ÉÁ¥Á}¤µÄ°¸ :DOWRQ   Ã¥ «¦¸´µ
¤¨«·¦·   °·µ¥ªnµÂ¦rÅ¤nÅoÁ}ÂnÁ¡¸¥
¦µ´¨´¬r ®¦º°¥¸É®o°·oµ ÂnÂ¦rº°°r¦ª¤
°´ ª Â¦n µ Ç¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´  ·  o µ  ¦³°´ 
¹ÊÁ}ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ·oµ´ÊÇ´¼o¦·Ã£
£µ¡¨´¬r®¹ÉÇ °Â¦rÁ·µµ¦ºÉ°µ¦nµ
n°µnµÇ¸É¼o¦·Ã£¤¸·´¤¡´r´Â¦rÅ¤nÅo
Îµ´°¥¼nÁ¡µ³Ã¬µÁnµ´Ê °¸´ÊÂ¦r¤¸ªµ¤
®¤µ¥¦°¨»¤¹¨´¬³  °¥nµº° »¨´¬³¸É
´o°Åo 7DQJLEOH$WWULEXWHV ¹Éµ¤µ¦Äo¦³µ
´¤´¦´¦¼oÄ¨´¬³¸ÉÂ¥Á¸É¥ªÂ¨³¦ª¤´ Án µ¦
´¤´¹¦µ·Â¨³¨·É®°¤ °µÂ¢ v6WDUEXFNVw
Â¨³»¨´¬³¸É´o°Å¤nÅo ,QWDQJLEOH $WWULEXWHV 
°·oµ ¸ÉÁ·µªµ¤¦¼o¹ °¼o¦·Ã£¸ÉÁ·µ
µ¦´¤´¦°¦°Â¦r´Ê ¸¦É ´ ¦¼Áo ¡¸¥Á¸¥ªÂ¨³
¸¤É ¸ °¼o ºÉ ¤°Á®ÈÁnªµ¤¦¼o ¹ ¤¸¦³´Á¤º°É Á·Á µo Å¦oµ
µÂ¢v6WDUEXFNVw´´Ê¹¦»ÅoªnµÂ¦rº°°r
¦ª¤ °´ªÂ¦»·É»°¥nµ¸É¦³°´Á¡ºÉ°¦oµ
ªµ¤®¤µ¥Ä®o´·oµÂ¨³Á}ªµ¤®¤µ¥¸É°¥¼nÄÄ
Â¨³ªµ¤¦¼o ¹ °¼o ¦·Ã£oª¥ ³¸É «·¦· ¨» Á¨µ´¥»¨
 ¦»Á¡¸¥´Ê Çªnµªµ¤®¤µ¥ °Â¦rÄ¥»¸É
®¦º°¥»{»´ ¸Ê °º vÂ¦r º°É Á¸¥wÃ¥¸É °ºÉ Á¸¥
º°µ¦Á}¸É¥°¤¦´´º°Äµ¸É¸ Á}¸É¨nµª ª´
¥¥n°Â¨³°¥¼nÄªµ¤¦ÎµÅoÄ¦³¥³¥µª°¥nµ¥´É¥º

´¸É ¨nµªÂ¨oªªnµÅ¤nÁ¡µ³·oµÁnµ´Ê ¸¤É ¸ µ¦
¦oµÂ¦rÂnÈ¤¸®¨µ¥°r¦¸ÉÁ®Èªµ¤ÎµÁ}Â¨³
ªµ¤Îµ´ °Â¦r ÁºÉ°µÁ®»¨®¨µ¥¦³µ¦
´¸Ê 9DQDXNHQ:DOWRQ«¦¸
´ µ¤¨
«·¦·Á¦¸ª¬r¤µ »¬³Áµ
9ROXPH,VVXH -DQXDU\$SULO
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Â¦rÁ}Á¦º°É ¤º°µ¦¨µ¸¤É ¸ ¦³··£µ¡

Â¦r¸É¸µ¤µ¦Îµ®¦µµ¸ÉÁ®º°ªnµ
·oµÅ¦oÂ¦rÅo

Â¦r¸É¸º°¦µµ °ªµ¤ÅªoªµÄ
 Â¦r¸É¸nµºÊ°Â¨³ª¦ºÊ°¤µªnµ·oµ¸É
Å¤n¤¸Â¦r Á¡¦µ³´ÉªÅ¤´³·ªnµÂ¦r¸É¤¸ºÉ°
Á¸¥¸È ³®¤µ¥¹Â¦r¸É µ¥·oµ»£µ¡¸Åoª¥
ÁnÁ¸¥ª´

Â¦r ¸É Á }  ¼o Î µ  ³Î µ Ä®o ¼o  ¦· Ã £·  ¹ 
Â¦r´Ê¤µªnµÂ¦r°ºÉÇÂ¨³Îµ·oµÅo

Â¦rµ¤µ¦¦oµªµ¤ÅoÁ¦¸¥Äµ¦
Â n ´Åo

Â¦r¸É¸³ÎµÄ®o¼o¦·Ã£¥°¤¦´·oµÄ®¤n
¸É ° ¥¼n £ µ¥Äo Â ¦r Á · ¤ ´Ê   ¹É  Á µ»o  Á¥¤µn ° Åo
nµ¥ ¹Ê

Â¦rÎµÄ®o¼o¦·Ã£¦³®¥´Áª¨µ¸É³Á¨º°
·oµ Á¡¦µ³Á¤ºÉ°³ºÊ°·oµ¼o¦·Ã£¤´³Á¨º°·oµ
µÂ¦r¸É»oÁ¥

Â¦r¸É¸³ÎµÄ®o¡´µ¤¸ªµ¤£¼¤·Ä¸É³
Îµµ´¦·¬´Áoµ °Â¦r´Ê Â¨³ÎµÄ®oÁoµ °
Â¦rµ¤µ¦®µ¡´µ¸É¸Á oµÎµµÅonµ¥ ¹Ê

Â¦r nª¥Á¡·É¤»nµ 9DOXH $GGHG  Ä®o
·oµÂ¨³Â¦rªn ¥¦oµªµ¤ÅoÁ¦¸¥Äµ¦Â n ´
¸É¥´É¥º

µ¦¦oµÂ¦r¤¸¨´¬³Á}¦³ªµ¦
Â¤oª¦¦¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦¦oµÂ¦r°µ³¤¸µ¦Äo
Îµ«´¡r¸ÉÂnµ´ ÂnÄÁ·Âª·Â¨oª¤¸¨´¬³¸É
¦´¹Éµ¤µ¦¦»Åoªnµµ¦¦oµÂ¦rÂn°°
Á}  nª º° nªÂ¦Á}µ¦Îµ®¨¥»r °
Â¦r %UDQGVWUDWHJ\ ®¦º°°µ³Á¦¸¥ªnµÂnµ¦
°Â¦r  %UDQG '1$ %UDQ 0DQWUD %UDQG
(VVHQFH   Â¨³nªn°¤µº° µ¦Â¨¨¥»r¼nµ¦
·´· %UDQG LPSOHPHQWDWLRQ  Ã¥Ân¨³nª¤¸ ´Ê
°nµÇ´¸Ê $DNHU -RDFKLPVWKDOHU'XII\
 +RRG  +HQGHUVRQ  «·¦·»¨ Á¨µ´¥»¨
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 µ¦¦oµ¨¥»r °Â¦r
x µ¦Î µ ®¨»n ¤ Áj µ ®¤µ¥ °Â¦r 
7DUJHW FRQVXPHU LGHQWLŞFDWLRQ  º°µ¦Îµ®ªnµ
°r¦®¦º°¦·¬´ ³Îµ°³Å¦Ä °Á  µÅ®Â¨³
ÎµÅÁ¡ºÉ°Ä¦ Ã¥ª¦³¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r 6:27 Á¡ºÉ°
«¹¬µ®µ»°n°»Â È °Á°¨°Ã°µÂ¨³
°»¦¦µ£µ¥° Â¨³Îµµ¦ª·Á¦µ³®r¼o¦·Ã£Ä
Á·¨¹ &RQVXPHU$QDO\VLV ªnµo°µ¦°³Å¦µ®ª´
°³Å¦µÂ¦r

x Î µ ®ª· ´ ¥ ´ « r °Â¦r  %UDQG
YLVLRQ  º°Ájµ®¤µ¥Á·Ã¥µ¥ °Â¦r Á}µ¦
Î µ ®ªn µ  ªµ¤¡¥µ¥µ¤Äµ¦¦o µ Â¦r ´Ê 
Á¡ºÉ°°³Å¦ °¥µ³¤¸ºÉ°Á¸¥ÂÄÄ°µ °¥µ
Ä®o¤¸¨nµª ª´¹Â¦r´Ê°¥nµÅ¦ Án v'LVQH\w
o°µ¦Ä®o¨nµª ª´¹Äµ³¼oÁ¦¤·ªµ¤ {Ä®o
Á}ªµ¤¦·µ¦Îµ®ª·´¥´«r °Â¦ro°Á·
µªµ¤Á®È¡o°o°´®¦º°Á}ÅÄ·«µÁ¸¥ª´
°´Ê iµ¥¦·®µ¦Â¨³ iµ¥·´·µ¦

x Î µ ®»  ¥º  ®¦º ° µ¦ªµÎ µ Â®n  °
Â¦r %UDQGSRVLWLRQLQJ º°µ¦Îµ®ªnµ°³Å¦º°
»¥º¸ÉÁ¦µ³ÄoÄµ¦¦oµºÉ°Á¸¥ ¤´³Á¦·É¤¤µµ
ªµ¤Áº°É  %HOLHI ®¦º°»nµ 9DOXH ¸É ³¥¹º°µ·É
¸¤É °¸ ¥¼n µo Â¨oªµ¤µ¦ÎµÅo¦·Ä¦³¥³¥µª°¨o°
´ ° µn ¥ °»¦·nÁ¦·¤ª·¥´ ´«r °Â¦rÃ¥
µ¦Îµ®»¥º¸É´Á³ÎµÄ®oÂªµµ¦¦oµ
Â¦rÅ¤n´

x Î µ ®»  ¤´ · °Â¦r  %UDQG
DWWULEXWH  Ã¥ª¦³¦³°Åo ª ¥»  ¤´ · 
 ¦³µ¦ º° ¦oµ°¦¦¦³Ã¥rÅo )XQFWLRQDO
DWWULEXWH ¦oµ°¦¦¦»nµªµ¤¦¼o ¹ n°¨»¤n Ájµ®¤µ¥
(PRWLRQDO DWWULEXWH  Â¨³¦oµ°´¨´¬rÄ®o¤¸ªµ¤
ÂnµÃÁn´Á ,GHQWLW\DWWULEXWH 

x Îµ®¡´³´µ °Â¦r %UDQG
SURPLVH º°µ¦Îµ®ªnµ»¦´Ê ¸É ¼o ¦·Ã£Á µo ¤µ´¤´
´Â¦rÂ¨oª³Åo¦´»nµ°¥nµÄ°¥nµ®¹ÉÂn°
Ánµ¦¸Év'LVQH\wÎµ®¡´³´µ °Â¦rªµn 
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v0DNLQJIDPLO\KDSS\wÈ°o ÎµÄ®oÅoÁn´Ê¦·Ç

x µ¦¦o µ ¦³Á°¨´  ¬r °Â¦r 
%UDQG LGHQWLW\  º°µ¦Îµ®Âªµ Â¨³¦¼Â
Äµ¦ºÉ°µ¦ °Â¦r Å¤nªnµ³Á}¦µ´¨´¬r
Ã¨Â¸Á¸¥Â¨³°ºÉÇ
 µ¦Â¨¨¥»rn¼ µ¦·´ · ¦³°oª¥
x ·´ · µ¦£µ¥Ä°r¦ ,QWHUQDOEUDQGLQJ
º ° µ¦Î µ  ¨¥»  r °Â¦r ¤ µn µ ¥°Ä®o Á · 
¡§·¦¦¤  oª¥µ¦ÎµÁ°µ»¤´· °Â¦r¤µ
¡´  µÄ®o Á }  n ª ®¹É  °ª´  ¦¦¤°r  ¦ Ã¥
¤»n Áo¸É µ¦¡´µÄ°r¦Ä®o¤ª¸ 
´ ¦¦¤µ¦¦·µ¦
6HUYLFHFXOWXUH Â¨³Á}´ªÂ °Â¦r %UDQG
DPEDVVDGRU  Á¡ºÉ°¦oµºÉ°Á¸¥ °Â¦rÃ¥nµ
¦³µ¦r¸É¸ °¼o¸ÉÁ oµ¤µ´¤´´ °Â¦r

x · ´ ·  µ¦£µ¥°°r  ¦ ([WHUQDO
EUDQGLQJ  Á}Á¦ºÉ° °µ¦Îµ¨¥»r °Â¦r¤µ
n µ ¥°Ä®o Á ·  Á}  Âµ¦¨µ ®¦º ° Á}  µ¦Î µ
Â¦r¼n¨µ Á¡ºÉ°¦oµµ¦¦´¦¼on°Â¦r %UDQG
DZDUHQHVV ¦oµªµ¤°Áµ³ °Â¦r %UDQG
SUHIHUHQFH  Â¨³¦oµªµ¤£´¸n°Â¦r %UDQG
OR\DOW\  Ã¥ÄoÁ·ª·¸nµÇ Án ,0& ,QWHJUDWHG
0DUNHWLQJ &RPPXQLFDWLRQ  &50 &XVWRPHU
relatioQVKLS PDQDJHPHQW&65 &RUSRUDWH 6RFLDO
5HVSRQVLELOLW\ Á}o

®o°¤»´Â¦r

Â¦r®°o ¤» /LEUDU\EUDQG ¤¸ªµ¤®¤µ¥
Å¤nµn Åµªµ¤®¤µ¥ °Â¦rª´É ÇÅ6WLPVRQ
  ¨nµªªnµ Â¦r®o°¤» º° »·É¸É¦³
¹ªµ¤¦¼o¹ ·É¸Éµ®ª´Åªo °¼oÄo¦·µ¦ Á¤ºÉ°Åo¥·
Îµªnµv®o°¤»wÂ¨³·É¸É®o°¤»o°µ¦Ä®o¼oÄo¦¼o¹
°¥nµÅ¦Äµ¦¦oµÂ¦r®o°¤»´Ê¦³°oª¥
nªÎµ´nµÇ Å¤nªnµ³Á} ºÉ°®o°¤» ºÉ°¦·µ¦
Â¨³·oµ °®o°¤» ´¨´¬r ¦µ µ¦°°Â
·É¡·¤¡r¸É¤¸¦¼ÂÅÄ·«µÁ¸¥ª´ nª¦³°
nµÇ¸Ê³ÎµÄ®o·oµÂ¨³¦·µ¦ °®o°¤»¤¸»¨·
e¸É´¸É ¤¦µ¤Á¤¬µ¥
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Â¨³¦o µ ªµ¤´¤¡´r Ä Ä °¼oÄ o  Án Á¸ ¥ ª´  ¸É 
+DIQHU$UWKXU $NHUV  ¦³»ªnµÂ¦rÁ}
·É ¸É ´ o°Å¤nÅo  ,QWDQJLEOH  Ân¤¸ªµ¤Îµ ´n °
®o°¤» Á¡¦µ³Á}·É¸ÉÎµÄ®o¼oÄo¦´¦¼o¹»nµ °
®o°¤»Ä¤»¤¤° °¼oÄo´ÊÂ¦rÁ}Á¦ºÉ°¥º¥´
¹»£µ¡ °®o°¤» ¨°Á}¡´´µ °
®o°¤»n°¼oÄo

Âª· Á¦ºÉ°Â¦r °®o°¤» Á·  ¹ÊÄ
nµ¦³Á«¤µÂ¨oª¦µª  e ÂnµÄnªÂ¦¥´
Á}Á¡¸¥µ¦«¹¬µµnª °Â¦r Án 0\HUV
2SSHQKHLP 5RJHUV  ¸ÉÅo«¹¬µ¨´¬³ °
ºÉ°Â¦r %UDQG QDPH  ¸ÉÄoÄµ¦¨µ °·oµ
Â¨³¦·µ¦µµ¦Á« Án Á¦ºÉ°°nµÅ¤Ã¦¢d¨r¤
¦³°¤¡·ªÁ°¦rµÎ ®¦´µ¦ºoÁ}oÄ{»´
®o°¤»ÅoÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦¦oµÂ¦r¤µ ¹Ê
°´Á}¨¤µµ{´¥®¨µ¥¦³µ¦  /D\QH  
¦³»ªnµ®o°¤»Îµ¨´Á·´µ¦Â n ´Ä¨µ °
»¦·µ¦Á«Ã¥Á¡µ³µ¦¸É Ä¼o o¦¼o ¹ ªnµ°·Á°¦rÁÈ
Á}·É¸ÉÄ®o»·É»°¥nµ¸Éo°µ¦Åo Ã¥Å¤no°¡¹É
®o°¤»°¸n°Å°¨o°´µ¦«¹¬µ °+RRG 
+HQGHUVRQ  ¸É¦»ªnµªµ¤Á·Ã °µ¦¦oµ
Â¦rÄ®o°¤»¦³µÄ®¦µ°µµ´¦´Ê ¤µ
µ{´¥®¨´Èº° ¨¦³µµ¦¨¨ °µ¦Äo
®o°¤»Á}°´´Â¦Â¨³°´´n°¤µº°µ¦¦³
¨ÎµÁ¦ÈÄÁ·µ¦¨µ °¼Ân n ¹É Ä¸É ¸Ê °º ¦oµ µ¥
®´º° ¸É¦³µÁ¨º°³Á oµÄo¦·µ¦¤µªnµ³¤µ
Äo¦·µ¦Ä®o°¤»µª·´¥¸Ê¥´Åo³o°Ä®oÁ®Èªnµ
{»´ µ¦¦oµÂ¦r´Ê Á}®´ªÄÎµ´ °Âµ¦
¨µ °®o°¤»¦³µoª¥

ªµ¤Á¨¸É¥Â¨oµÁÃÃ¨¥¸µ¦Â n ´
µµ¦¨µÂ¨³¡§·¦¦¤ °¼oÄo¸ÉÁ¨¸É¥Å ÎµÄ®o
®o°¤»¦ª¤¹°r¦ª·µ¸¡¹¤¸ªµ¤ºÉ ´ªÄµ¦Îµ
Âª·Á¦ºÉ°Â¦r¤µ¦³¥»rÄo 0D =KRX 
Án ¤µ¤®o°¤»°Á¤¦·´´·¦¦¤nÁ¦·¤µ¦
¨µ 0DUNHWLQJFDPSDLJQ £µ¥ÄoÃ¨Âv#<RXU
/LEUDU\w ¸Éµ¤µ¦¦oµ¦¦r·¦¦¤®¦º°Ã¦µ¦
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University Library Branding

n µ Ç£µ¥Äo  Ã¨Â¸Ê Å o ° ¥n µ ®¨µ®¨µ¥ 2KLR
/LEUDU\ &RXQFLO   Ä¦¦µ®o°¤»¦³Á£
nµÇ ¼Á®¤º°ªnµ®o°¤»¦³µ³Á}¨»n¤¸ÉÄ®o
ªµ¤Îµ´´µ¦¦oµÂ¦r¤µ¸É » ´Ê ¸ÁÊ º°É µ
o°°°´¨»n¤Ájµ®¤µ¥¸É®¨µ®¨µ¥ ÂnÄ
³Á¸¥ª´Îµª¼oÄoÈ¨¨°¥nµn°ÁºÉ°oª¥Án
´´ª°¥nµ °ªµ¤ÎµÁ¦È¸ÉÎµÄ®o¼oÄo®´¤µ¦´¦·µ¦
µ®o°¤»¤µ ¹Ê Án ®°¤»¨µÂ®nÁ¤º°Á°¦r
¤·Â±¤ %LUPLQJKDP&HQWUDO/LEUDU\ ¸É¦³ªµ¤
ÎµÁ¦ÈÄµ¦¦´¦»Â¦r®o°¤» µ¤µ¦¦´
Á¨¸É¥£µ¡¨´¬r °µ¦¦·µ¦µ¨oµ¤´¥ ¤µÁ}
£µ¡¨´¬r °ªµ¤´¤´¥ ¨¨´¡r¦³µ¦®¹É¸É
Á®È Åo ´ ®¨´ µµ¦´  ·¦¦¤n  Á¦·¤ µ¦¨µ
Èº° Îµªµ¦Á oµ¤ÁªÈÅr°¥¼n¦³®ªnµ 
 ¦´Ên°´µ®r ÎµÄ®o¼o¦·®µ¦¦³®´ªnµ µ¦
¦o µ Â¦r ´Ê   o ° Á}  ¥»  «µ¦r ¦ ³¥³¥µª °
®°¤» *DPEOHV 6FKXVWHU °¸¦¸«¹¬µ
®¹ÉÈº°  ®o°¤»¦³µ¦·µÃ &KLFDJR
3XEOLF/LEUDU\&3/ ¹Éµ¤µ¦¦oµÂ¦r®o°¤»
¸ÉÂ ÈÂ¦n £µ¥ÄoÎµÃ¦¥ 7DJOLQH  ¸ÉÎµnµ¥Â¨³
³o°£µ¡¨´¬r¸É¸º° v&KLFDJR 3XEOLF /LEUDU\
UHDGOHDUQGLVFRYHUw¹É ´Ê µ¤Îµ¸Ê ¼Îµ¤µ´¨»¤n
·oµÂ¨³¦·µ¦£µ¥Ä®o°¤»Án5HDGÁ}µ¦
Â³Îµ®´º°nµ°nµ Â¨³®´º°Ä®¤n °®o°¤»
/HDUQ Á}µ¦¦ª¤¦·µ¦o®µ¦´¡¥µ¦µ¦Á«
»¦³Á£ Â¨³nª¥Äµ¦Îµª·´¥ 'LVFRYHU Á}µ¦
¦ª¤¦³ÁÈ¸ÉnµÄ Â¨³·¦¦¤nÁ¦·¤µ¦Äo®o°
¤»  n µ Ç ªµ¤Îµ Á¦È  °µ¦¡´  µÂ¦r ° ¥n µ 
n°ÁºÉ° °&3/¥º¥´ÅoµÎµª¸ÉÁ·nµ
Á oµ¦³¼®o°¤»n°ª´´®¤ºÉ Á¡µ³ª´¸É 
»¤£µ¡´r  ¤¸¹   Â¨³ÄeÁ¸¥ª´
¤¸ Î µ ªµ¦¥º ¤ º  ¦´ ¡ ¥µ¦¹    ¨o µ  ºÉ ° Á¦ºÉ ° 
&KLFDJR3XEOLF/LEUDU\
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µ¦¦oµÂ¦rÄ®o´ ®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥
®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥Á}Â®¨n¦·µ¦µ¦Á«
¸ÉÎµ´Äµ¦°°¡´· °¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥
Á¡µ³°¥nµ¥·Éµ¦Á¦¸¥µ¦°Â¨³µ¦ª·´¥  Ä°¸
¸É n µ ¤µ®o ° ¤»  ¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ °µ³¤»n  Áo  ¸É  µ¦
Á}Áoµ °¦´¡¥µ¦µ¦Á«Îµª¤µ Â¨³Á}
iµ¥¦°Ä®o¼oÄoÁ oµ¤µÄo¦·µ¦  °µµ¦µ¸É¸É´
Á¦¸¥¤Åªo ÂnÄÃ¨¥»Ä®¤n¸Éµ¦Á«Ä°·Á°¦rÁÈ
¤¸¦·¤µ¤µ ¹Ê ºoÅonµ¥ ¹Ê µ¸ÉÄÈÅoÃ¥
Å¤no°Á¸¥Áª¨µÁ·µ¤µ¸É®o°¤» ¹ÉÁÈ¤Åoª¥
¦³Á¸¥·´·°´Á¦n¦´ Å¤nªnµ³Á}µ¦Ânµ¥
µ¦Î µ ®Áª¨µÄµ¦Ádd ®¦º °¥º ¤º  ®¦º°¡
¦³µ¦rÅ¸É ¤n¸ µ¦¦µ¦´¬r¹ÎµÄ®oÄ¼o oµÎ ª
Å¤n°o ¥Áº°É ®nµ¥´µ¦¤µÄo¦·µ¦®o°¤»Â¨³®´Å
Äo¦·µ¦ v*RRJOHw ¹Éµ¤µ¦³o®µ»·É¸É°¥µ
Åo³ªµ¥Ân¨µ¥·Êª v¨·w ·´¥µ¦Á¨¸É¥Å
ÄoÂ¦r°ºÉ¸É¸ªnµ 6ZLWFKLQJ KDELW  Án¸Ê Á}·É
¦·ª·´¥ °¼oÄo¦·µ¦ ÂnÁ}Á¦ºÉ°nµ´ª¨Ä °
Â¦r Á¡¦µ³´É®¤µ¥¹ªµ¤¨o¤Á®¨ª °Â¦rÄ
µ¦¦°Ä¼o ¦·Ã£ ³Á¸¥ª´®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥
o ° ¼  ¦³Á¤·  »  £µ¡°¥n µ Á o ¤ o  ´Ê  µ£µ¥Ä
Â¨³£µ¥° ÎµÄ®o®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥o°Á¦¸¥¤
¡¦o°¤´¦·¸ÉÁ¨¸É¥ÅÄ¥» °µ¦¦oµÂ¦r
®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥®¸Å¤n¡o ¸É ³o°Á¦n¦oµÂ¦r
Á¡ºÉ°¨£µ¡®o°¤»¸ÉÁ®¤º°´¼ª´¥¼oÁ¸¥ ¦¹¤
Á·µ ¤µÁ}Á¡ºÉ°¼n· ¸Éµ¤µ¦¡¼»¥ ¦¹¬µ
{®µÂ¨³¡¦o°¤³nª¥Á®¨º°°¥nµ¦³º°¦º°¦o

µ¦¦oµÂ¦r °®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥
¤¸¦³ªµ¦ÁnÁ¸¥ª´µ¦¦oµÂ¦r °°r¦
nµÇ´¸É¨nµª¤µ oµo Ân°µ¤¸ ´Ê°¸ÉÂnµ
´µ¤¦· °Ân¨³®o°¤» ¸É³o°°¨o°
´·«µ °¤®µª·¥µ¨´¥Äµ³Â¦r¥n°¥£µ¥Äo
Â¦r¤®µª·¥µ¨´¥oª¥  °¥nµÅ¦Èµ¤¼oÁ ¸¥Ä¦n °
Á°»Áoµ¦³ÁÈ¸É®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥ª¦
¦³®´Äµ¦¦oµÂ¦r´¸Ê
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 µ¦¦oµ¨¥»r °Â¦r
Á¤º°É ³Á¦·¤É ¦oµÂ¦r®°o ¤»¤®µª·¥µ¨´¥´Ê
Î µ Á}  ³o ° Á¦·É ¤ µµ¦Î µ ¦ª£µ¡{  » ´  ªn µ
®o ° ¤»  ÄÁª¨µ¸Ê ° ¥n µ Å¦  ¼o Ä o ¤¸  ªµ¤µ®ª´ 
([SHFWDWLRQ  Â¨³ªµ¤¦¼o¹ 3HUFHSWLRQ  n°®o°
¤»°¥nµÅ¦ Ã¥°µ³ª·Á¦µ³®r 6:27 ®¦º°Îµª·´¥
£µ¡¨´¬r®o°¤»Äµ¥µ °¼oÄo¦·µ¦Á·¨¹
&RQVXPHU LQVLGH  Â¨oªÎµ¤µª·Á¦µ³®rÂ¨³Îµ®
° nµ¥ °µ¦µ¦ÎµÁ·µ®o°¤»  µ¦Îµ®
¨»¤n ¼Äo oÁjµ®¤µ¥ °Ân¨³®o°¤»´Ê °µ³Ânµ´
Ê¹  °¥¼n ´  ³ µ µª·  µ¸É Á d  ° Â¨³» ¤ 
ª·  µµ¦¸É Á ¸É ¥ ª o °  Án   ®°¤»  ¤®µª·  ¥µ¨´ ¥
ª¸Â¨r 8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG/LEUDU\84
/LEUDU\    Îµ®¨»n¤¼oÄoÁjµ®¤µ¥°°Á}
¨»¤n  ´«¹¬µ¦³´¦·µ¦¸ ´«¹¬µ¦³´
®¨´¦·µ¦¸   ´«¹¬µ¸ÉÎµª·´¥   ´«¹¬µ¸É
Á¦¸¥µÅ¨ »¨µ¦ °¤®µª·¥µ¨´¥ »¨µ¦
°ª·¥µÁ      ´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ   «·¬¥rÁnµ
 ¼o¡·µ¦ ¼oÄo´ÉªÅµ¦´Ân´¨nµª´Ê¤¸¨¹
µ¦°°Âµ¦¦·µ¦¸ÉÂnµ´Ä®oÁ®¤µ³´¨»n¤
¼Äo oÂn¨³¨»¤n ¹É ÎµÄ®oµ¤µ¦°Ã¥rªµ¤o°µ¦
°¼oÄoÅo¦»¤µ¸É»´ÉÁ°

Ä¦³ÁÈÁ¸É¥ª´µ¦Îµ®ª·´¥´«r °
Â¦r %UDQGYLVLRQ ®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥´Ê ³o°
´ÁÂ¨³°¨o°´ª·¥´ ´«r °¤®µª·¥µ¨´¥oª¥
Án¤®µª·¥µ¨´¥¤¸ª·´¥´«r³Á}¤®µª·¥µ¨´¥´ÊÎµ
¦³´Ã¨ª·´¥´«r °Â¦r®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥È
ª¦³ÅÄ·«µÁ¸¥ª´  ¥´ª°¥nµª·´¥´«r °
84/LEUDU\¸ÉÎµ®Á°µÅªoªnµv(QULFKLQJZRUOGFODVV
VFKRODUVKLSw ¸É´Ê ¦³´ ¢{Â¨oª¤°Á®ÈÁjµ®¤µ¥
°®o°¤»¸É´Á Â¨³¥´°¨o°´ª·´¥´«r
°¤®µª·¥µ¨´¥¸É¤»n¼nµ¦Á}¤®µª·¥µ¨´¥¦³´Ã¨
°¸oª¥

£µ¥Äo¦· °¤®µª·¥µ¨´¥®o°¤»°µ¼
Á®¤º°Å¤no°Â n ´´¼nÂ nµµ¦oµ´Án¦·¬´
n µ Ç ¹  °¥n µ Å¦È  µ¤®o°¤»  È ¥´  o ° Â n ´ ´ 
e¸É´¸É ¤¦µ¤Á¤¬µ¥

111
:LWVDSDW&KDLFKXD\

´ªÁ° Á¡¦µ³¦³¦³´»£µ¡¸ÉÁ o¤ o¤µ ¹Ê
Ä{»´ Â¨³¡§·¦¦¤ °¼oÄo¸ÉÁ¨¸É¥Å ÎµÄ®o
®o°¤»³o°ª»¥º ®¦º°ÎµÂ®n 3RVLWLRQLQJ
Ä®o´Áªnµ®o°¤»³¥º»Ä °¤®µª·¥µ¨´¥
Ânµµ®nª¥µ°ºÉ°¥nµÅ¦ ³Á}®nª¥µ
¦³´  ®¦º ° Á¦Å® °¤®µª·  ¥µ¨´ ¥   ¹É  ³n  ¨
n ° µ¦´  ¦¦¦³¤µ´  »   Án   ®o ° ¤» 
¤®µª·¥µ¨´¥Â®nµ··Ã¦r 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\
RI6LQJDSRUH/LEUDU\186/ ¸É¦³µ«»¥º´Á
ªnµÁ}Â®¨n¦·µ¦¸É¤¸¤µªnµ®´º°v0RUHWKDQD
repository of books, its connects users to quality
UHVRXUFHV RI DOO IRUPDWV DQG LV SDUW RI D XVHUuV
personal space where he encounters quality services,
RUKHFDQJRWRWRH[SORUHDQGGLVFRYHUwÂ¨³µ¦
¦oµÂ¦r ° 186/ ÈÁ¡ºÉ°Ä®o°r¦¸ÊÁ} v®´ªÄw
°¤®µª·¥µ¨´¥ <DS <HR

¦³ªµ¦¦oµÂ¦r®°o ¤»Ä ´Ê ¸¥É µ
¸É » ³Á}µ¦Îµ®»¤´· °Â¦r %UDQG
DWWULEXWH  ¸É o ° n ª ¥´  ¦³¤¤°µ¼o Á ¸É ¥ ª o ° 
»nªÁ¡ºÉ°®µ»¤´·¸ÉÂo¦· °®o°¤»Á°
«·¦·»¨Á¨µ´¥»¨  Á°ªnµ»¤´· °Â¦r
ª¦³¤¸°¥nµo°¥ o°ÂnÅ¤nª¦Á· o°Á¡¦µ³®µ
¤¸o°¥Å³Å¤nµ¤µ¦¦´´ªÄ®o´´µµ¦rÅo
Ân®µ¤¸¤µÅÈ¥µÁ·³ª»¤Â¨³ÎµÄ®oÅ¤nÃÁn
84 /LEUDU\ Á}´ª°¥nµ¸É¸ °µ¦Îµ®»¤´·
°Â¦r ¸É´Ê Îµnµ¥Â¨³ÎµÅ¼nµ¦·´·Åo
¦·  o°º° /HDUQLQJ 'LVFRYHU\ (QJDJHPHQW
¹É¤µµ»Áo °¤®µª·¥µ¨´¥´ÉÁ° /HDUQLQJ
º°µ¦Á}Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o µ¦ª·¥´ Á¡º°É ªµ¤Á}Á¨·«oµ
ª·µµ¦Ä¦³´Ã¨Á}¸É ¸É Ä¼o o³Åo¡´¦¦µ¦´¬r
¸ÉÁ¸É¥ªµ ¦´¡¥µ¦¸É¸Á¥¸É¥¤ ¤¸¦·µ¦¸É®¨µ®¨µ¥
¤¸¡ºÊ¸ÉÁdÁ¡ºÉ°µ¦Á¦¸¥¦¼o Â¨³Á¦ºÉ°¤º°¡¦o°¤¦¦¡
»¤´·¸Êº°Á}Á°¨´¬r ,GHQWLW\DWWULEXWH  °
84 /LEUDU\  ¸É®µÅ¤nÅoµ®nª¥µ°ºÉ 'LVFRYHU\
º° µ¦´»µ¦ª·´¥ o¡°rªµ¤¦¼oÄ®¤nÇ °
´ª·´¥ Â¨³´«¹¬µ´·«¹¬µ°¥nµÄ¨o· 
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University Library Branding

Â³Á¦¸¥ªnµÁ}µ¦Îµª·´¥¦nª¤´ Á¡ºÉ°°°
µ¦Á}  ¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ ª· ´ ¥ ¦³´  Ã¨ o ª ¥¦´ ¡ ¥µ¦
¸É®¨µ®¨µ¥¦¼Â ¦°¨»¤»µ µª·µ Â¨³¤¸
¦·¤µ¤µÁ}°´´  Ä¦´ª¸Â¨r ´Îµ¨´
µª·´¥°·Á¨¦°·r µ¦´Á¦¸¥¤·É°Îµª¥ªµ¤
³ªoµµ¦ª·´¥¸ÉÁ}°·Á¨¦°·r 'LVFRYHU\
º°Á}»¤´·¸É¦oµ°¦¦¦³Ã¥rÅo )XQFWLRQDO
DWWULEXWH  °84/LEUDU\nª(QJDJHPHQWº°ªµ¤
¼¡´ ®¦º°µ¥Ä¥ ¸É®o°¤»¤¸n°¼oÁ¸É¥ª o°´Ê®¤
´ÊÄ¦³´°r¦ »¨ Â¨³´¤ ´Ê£µ¥ÄÂ¨³
£µ¥°¤®µª·¥µ¨´¥ oª¥ªµ¤ÁÈ¤ÄÂ¨³Á}¤·¦
o°¸ÊÁ}»¤´·¸É¦oµ»nµn°ªµ¤¦¼o¹ °¨»n¤
Ájµ®¤µ¥ (PRWLRQDODWWULEXWH 

n ª µ¦Î µ ®¡´  ³´  µ °Â¦r 
%UDQGSURPLVH ´Ê ®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥³o°¦oµ
ªµ¤ÁºÉ°¤´Éªnµ ®¦º°´µªnµÁ¤ºÉ°¼oÄoÁ oµ¤µ´¤´´
®o°¤»Â¨oª³o°Åo¦´ ·É ÄÂn°Án48/LEUDU\
Ä®oÎµ´µªnµ¼oÄo³Åo¦´v-XVWLQWLPHVHUYLFH-XVW
IRU\RXw ³¸É186/LEUDU\³Ä®ov<RXU2QH6WRSIRU
NQRZOHGJHIRULQVSLUDWLRQIRUOLIHwÂn¼oÄoÁ}o

Äµ¦¦o µ ¦³Á°¨´  ¬r °Â¦r 
%UDQGLGHQWLW\ ¹É¦°¨»¤¦µ´¨´¬r¦³´ª
°´¬¦¸ µ®´ª¦³µ¬Â¨³°Á°µ¦¦³Á¦º°É 
Â¡´µ jµ¥nµÇ ºÉ°¦³µ´¤¡´r Á}o
µ¤µ¦ªnµoµ¼oÁ¸É¥ªµµ£µ¥°°°ÂÅo
Âno°°¥¼nÄ¦° °»¤´· °Â¦r Äµ
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ´¨´¬r ¸ ´ª°´¬¦ °Â¦r
®o ° ¤»   ¼  Î µ ®£µ¥Äo °´  ¨´  ¬r °Â¦r 
¤®µª·¥µ¨´¥ Án 2UHJRQ 6WDWH 8QLYHUVLW\  
Îµ®Ä®o®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥o°ÄoÃ¸o¤ Îµ
µª Äo´ª°´¬¦Â¨³¦µ´¨´¬rµ¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥
Î µ ®Åªo Ä µ¦Î µ ºÉ ° Â¨³·  ¦¦¤n µ Ç ®¦º °  84
/LEUDU\Äo¤¸ ªn µ¤¸¦³Îµ¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³¤¸µÎ Ã¦¥
7DJOLQH v(QULFKLQJZRUOGFODVVVFKRODUVKLSw·Åªo
°¥¼nÁ¤°Á}o
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 µ¦Â¨¨¥»r¼nµ¦·´·
Á¤ºÉ ° ®o ° ¤»  ¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ ¤¸  ªµ¤´Ê  Ä³
¦oµÂ¦rÂ¨oª³o°¨¤º°·´·°¥nµ¦·´£µ¥Ä
°r¦ Ã¥Á¡µ³´ª¦¦µ¦´¬r ¹ÉÁ}´ªÂ °
Â¦r %UDQG DPEDVVDGRU  ¸Éo°Âµ
ªµ¤¦¼o  ªµ¤µ¤µ¦¸É Á }  Åµ¤¡´  ³´  µ °
Â¦r %UDQGSURPLVH Án¦·µ¦oª¥¦°¥¥·¤Ê ÁÈ¤Ä
¦³º°¦º°¦oÂ¨³¦oµ¦³µ¦r¸É ¸ °n ¼Äo oµÂ®n
°µÎµ®Á¦ºÉ°Â °¦¦µ¦´¬r ¹É³ÎµÄ®o¼oÄo
¦µªnµ³»¨Á®¨nµ¸ÊÁ}¼oÄ®o¦·µ¦Á}o
µ¦¦oµÂ¦rÄ®o´®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥
³o°ÎµÄ®o¦·µ¦¡ºÊµ¸É¤¸°¥¼nÁ·¤ Án µ¦¥º¤º
°Îµµ¤Â¨³nª¥µ¦oªoµ nª¥µ¦°oµ°· Îµ¤
®o°¤»  ¸ ¹Ê nµ¥ ¹ÊÂ¨³¤¸ªµ¤nµÄ¤µ¥·É ¹Ê
Án µ¸Éo°¦´¦·µ¦ ¥º¤º °Îµµ¤Â¨³nª¥
µ¦oªoµ Â¥nª´ °µ³´Á}¦·µ¦ 2QH
VWRS VHUYLFH ¸É¼oÄoµ¤µ¦¦´¦·µ¦µ®o°¤»Åo
»¦·µ¦£µ¥Ä»Á¸¥ª ÁnÁ¸¥ª´ µ¦Åµµ¦
Â¨oªµ¤µ¦ µ ° Ã°Á· ¼oÁ· Ád´¸Â¨³
°ºÉÇÅoµ»Á¸¥ª®¦º°Á¤ºÉ°¡¼¹®o°¤»¼oÄo³Å¤n
Åo¹¹µ¸É ®µÂn¹¹¦·µ¦µ¦Á«¸É¦
oª ¤¸»£µ¡³ª ¦ªÁ¦Èª µ¤¦¦¦´¦·µ¦Åo
µ»¸ÉÂ¤oªnµ³Å¤nÁ¥¤µ¸É®o°¤»Á¨¥ÈÅo Á®¤º°
´¸ÁÉ ¦µ¹¹Â¦rv)HG([wªnµÁ}µ¦¦·µ¦¦´n
°¸É¦ªÁ¦Èª´Åª¹¸ÉÃ¥°µÅ¤nÁ¥¦¼oªnµ®oµµ °
Îµ´µv)HG([w´ÊÁ}°¥nµÅ¦Á¨¥Èµ¤

°¸  ¦³ÁÈ  ®¹É  ¸É ®o ° ¤»  ³o ° ·   Â¨³
¦oµ¦¦rÁ¡º°É ´ Á¨º°É Â¨³ÎµÄ®oÂ¦rÁ}¸¥É °¤¦´
Èº° µ¦´·¦¦¤nµÇ (YHQW  &DPSDLJQ  ¸É
³Á·Ä®o°¤»´Ê ³o°Á·µµ¦Îµ¨¥»r
°Â¦r¤µnµ¥°Ä®oÁ·Á}Âµ¦¨µ Án
8QLYHUVLW\ RI 7RURQWR /LEUDULHV   ´·¦¦¤
nÁ¦·¤£µ¡¨´¬r®o°¤»v,/LEUDU\9'2&RQWHVWw
Ä®o ¼o Ä o n  ¨·  ª· · Ã °°Á¨n µ ¹  ¦³µ¦r ¸É ¸ Ä 
µ¦Äo®o°¤»¤µ¦³ª Á}o ®¦º° 84 /LEUDU\
´  ¤°¦µª´ ¨ Ä®o ´  ¼o Ä o ¸ Á n   ¸É Ä o  µ¦Á«µ
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®o°¤»ÎµÄ®oÃ¦µ¦ ®¦º°µª·´¥¦³ªµ¤
ÎµÁ¦È Á}o Ã¥³o°µÁ·µ¦ºÉ°µ¦¸É
®¨µ®¨µ¥Â¨³¹´ª¨»n¤Ájµ®¤µ¥Án84/LEUDU\
¦³®´ªnµ¡§·¦¦¤ °¼oÄo¥»Ä®¤n¸É¤¸°·Á°¦rÁÈ
Á}nª®¹É °¸ª· ¦³Îµª´¹Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦
º°É µ¦´¼Äo oµn µÁ¦º° µn ¥´¤°°Å¨rÁn)DFH
ERRN7ZLWWHU566)HHGÂ¨³<RX7XEHÄ ³Á¸¥ª
´È¡
´ µÁªÈÅr®°o ¤»Ä®oÄoµÅoµn ¥ 8VDELOLW\ 
¤¸  ¦·  µ¦µ´  ¦¦µ¦´  ¬r ° °Å¨r  $VN $
/LEUDULDQ&KDW Á}o·¦¦¤Â¨³¦·µ¦Á·¦»´Ê
®¨µ¥Á®¨nµ¸Ê ´ ¹Ê ÈÁ¡º°É ¦oµµ¦¦´¦¼o °n Â¦r %UDQG
DZDUHQHVV ¦oµªµ¤°Áµ³ °Â¦r %UDQG
SUHIHUHQFH  Â¨³¦oµªµ¤£´¸n°Â¦r %UDQG
OR\DOW\ ¹ÉÁ}´¸¸Êª´ªµ¤ÎµÁ¦È °Â¦r´ÉÁ°

¦»

Ä¥»¸É®o°¤»¤®µª·¥µ¨´¥o°Á·´
ªµ¤Á¨¸É ¥ Â¨°¥n µ ¤®µ«µ¨ µ¦¦o µ Â¦r
°®o°¤» ¹¤¸ªµ¤ÎµÁ} Å¤nÄnÁ¡ºÉ°µ¦Âª®µ
Î µ Å¦¸É Á }  ´ ª Á·   ®µÂn Á }  µ¦¦°Ä¼o Ä o 
oª¥¦³µ¦r¸É¸ ¸ÉÂ¦r®o°¤»³¤°Ä®o»
¦´ÊÁ¤ºÉ°¼oÄo¤µ¦´¦·µ¦ µ¦¡´µÂ¦r®o°¤»
Ä®oÁ o¤Â È´Ê o°¤¸µ¦¼Â¨Â¨³Á°µÄÄn  °µ«´¥Áª¨µ
Â¨³¦³¤µ  Â¤o®o°¤»³¦oµÂ¦r°¥nµÅ¦
Ân ® µ»  ¨µ¦®o ° ¤»  ¹É  ¤¸  µÎ µ ´  Äµ¦
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*DPEOHV% 6FKXVWHU+  7KHFKDQJLQJ

LPDJHRI%LUPLQJKDPOLEUDULHVPDUNHW
ing strategy into action. New Library
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*UDQW-  The brand innovation manifesto
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New Library World, 10  
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FOLV6SHFLDO/LEUDULHV+DQGERRN
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0D' =KRX;  7KH6LJQLŞFDQFHDQG
Implementation Model of Library Brand

6WUDWHJ\Asian Social Science, 3  


0\HUV - 2SSHQKHLP &  5RJHUV 6  

$VWXG\LQWKHFKDUDFWHULVWLFVRIEUDQG
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$DNHU'$ -RDFKLPVWKDOHU(  Brand
leadership1HZ<RUN)UHH3U%XVLQHVV
$PHULFDQ 0DUNHWLQJ $VVRFLDWLRQ   AMA
Dictionary.5HWULHYHG2FWREHU

IURPKWWSZZZPDUNHWLQJSRZHUFRPB

OD\RXWV'LFWLRQDU\DVS["G/HWWHU %
&KLFDJR3XEOLF/LEUDU\  Annual report 2009.
5HWULHYHG -XQH   IURP KWWS

ZZZFKLSXEOLERUJGLUBGRFXPHQWV

DUBSGI
'u$OHVVDQGUR') 2ZHQV0  Brand

ZDUIDUH5XOHVIRUEXLOGLQJWKHNLOOHU

EUDQG  OHVVRQV IRU QHZ DQG ROG
economy players. 1HZ<RUN0F*UDZ

+LOO
'KDU 0   %UDQGPDQDJHPHQW

/HVVRQVIURPUHDOZRUOGPDUNHWLQJ.

6LQJDSRUH:LOH\

9ROXPH,VVXH -DQXDU\$SULO

Journal of Information Science
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2KLR /LEUDU\ &RXQFLO   ,PDJH %UDQGLQJ

3RVLWLRQLQJ9LVLRQ:KDWGRHVWKH
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5HWULHYHG 6HSWHPEHU  

IURP KWWSZZZROFRUJPDUNHWLQJ

LPDJHKWP
2UHJRQ 6WDWH 8QLYHUVLW\   %UDQG ,GHQWLW\
Guidelines.5HWULHYHG-XQH

IURPKWWSRUHJRQVWDWHHGXXDEUDQG
6WLPVRQ1)  Library change as a branding

RSSRUWXQLW\ &RQQHFW UHIOHFW
research, discover. 5HWULHYHG6HSWHP

EHUIURPKWWSZZZDODRUJ

DODPJUSVGLYVDFUOSXEOLFDWLRQV

FUOQHZVGHFEUDQGLQJRSSFIP
8QLYHUVLW\ RI 4XHHQVODQG   Strategic plan
2008-2012. 5HWULHYHG -XQH  

IURPKWWSZZZOLEUDU\XTHGXDXDERXW
publications.html
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8QLYHUVLW\RI6RXWKHUQ0DLQH  860,GHQWLW\
5HWULHYHG2FWREHUIURPKWWS

 XVPPDLQHHGXLPDJHXVPBLGHQWLW\KWP
8QLYHUVLW\RI7RURQWR/LEUDULHV  ,ORYHOLEUDU\
video contest winners. 5HWULHYHG-XQH

   IURP KWWSZZZOLEUDU\

 XWRURQWRFDKRPH
9DQDXNHQ %   The brand management

 FKHFNOLVW3URYHQWRROVDQGWHFKQLTXHV
for creating winning brands./RQGRQ

 .RJDQ3DJH
:DOWRQ*  7KHRU\UHVHDUFKDQGSUDFWLFH

 LQ OLEUDU\ 0DQDJHPHQW  EUDQGLQJ
Library Management, 29  
<DS6 <HR*  5HDFKLQJRXWEXLOGLQJ

 ERQGV 186 /LEUDULHV IRU NQRZOHGJH
for inspiration, for life. Library
Management,  
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ฝนใหไกล..ไปใหถึง
Academic Solution Providers
พิมพรําไพ เปรมสมิทธ

Academic Solution Provider
• A (value-added)
( l
dd d) service
i provider
id
• An educational service provider of support
services
– Client needs
– Institutional needs – what types of products and
services that will enhance their educational goal
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แนวโนมในอนาคต
• T
Trend
d #1 – Communication
C
i ti
systems
t
are continually
ti
ll
changing the way people access information
• Trend #2 – All technology ends. All technologies
commonly used today will be replaced by something
new
• Trend #4 – Search Technology will become
increasingly
l more complicated
l
• Trend #5 – Time compression is changing the
lifestyle of library patrons

• T
Trend
d #7 – The
Th
demand
d
d for
f
global
l b l
information is growing exponentially
• Trend #10 – Libraries will transition from a
center of information to a center of
culture

http://www.davinciinstitute.com/papers/the-future-of-libraries/
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บทบาทของหองสมุดในอนาคต
• เปป นตัั ว เชืื่ อ มประสาน
ป
ระหว างโลกแห
โ
 ง ความเปป น จริิ ง กัั บโโลก
ดิจิทัล
• เปนสถานที่สําหรับการปฏิสัมพันธ
• เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน / ประชาคม
• หองสมุ
 ส ดยงคงความสาคญในฐานะสถานท
ั
สํ ั ใ
ส
ี่ แตกเปนสมาชกท
 ็ ป ส ชิ ี่
สําคัญของเครือขาย

Academic Library Autopsy Report, 2050
By Brian T. Sullivan
• B
Book
k collections
ll ti
b
became obsolete.
b l t
• Library instruction was no longer necessary.
• Information literacy was fully integrated into the
curriculum.
• Libraries and librarians were subsumed by
information-technology
gy departments.
p
• Reference services disappeared.
• Economics trumped quality.
– The Chronicle of Higher Education , January 2, 2011
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หองสมุดจะทําอยางไร
นวัตกรรม คือ คําตอบ
– การทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีการใหม
– การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยัง
ไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู
แลวใหทันสมัย
– สิ่งใหมที่กระทําซึ่งเกิดจากการใชความรู ใชความคิดสรางสรรค

Library 2.0
• การประยุ
ป กตแนวคิิด และเทคโนโลยี
โ โ ีเว็็บ 2.0
2 0 กัับงานบริิการ
และทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
• รู ป แบบใหม ข องการบริ ก ารในห อ งสมุ ด ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
วิธีการใหมในการใหบริการแกผูใช
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เทคโนโลยีเว็บ 2.0
•
•
•
•
•
•
•

Wikis
Wiki
Social Networking
RSS Feeds
Blogs
Instant Messaging
Podcasting / Streaming Media
……..

บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service)
• จําํ นวนผูใชทีม่ ากขึนึ้
• ผู รั บ บริ ก ารต อ งการสารสนเทศ แต ไ ม มี เ วลาเข า มาใช
หองสมุด!!!!
• ในสภาพแวดล อ มสารสนเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปทํ า ให ต อ งหา
วิธีการใหบริการ
วธการใหบรการ
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ตัวอยาง MIT Mobile Web

With MIT Mobile apps & mobile site:
•
•
•
•
•

Search
S
hf
for and
d requestt books
b k
Manage Your Account
View library locations and hours
Ask questions & submit comments or ideas
Discover
D
sco er mo
mobile
e tools
too s to help
he p with
w th your
research
• Read news from the MIT Libraries on
our blog

171

Virginia Tech Mobile

172

CU Library ???

ผูรับบริการกับนวัตกรรมบริการ
• ผูรับบริกิ าร ในฐานะ
ใ
ทรััพยากร
• ผูรบั บริการ ในฐานะ ผูรวมสรางสรรค
• ผูรบั บริการ ในฐานะ ผูใช (บริการใหมๆ)

• http://liamofmauritius.wordpress.com/2010/11/
22/changing-roles-of-the-customer-forservice-innovations-in-libraries/
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Corporate Librarian 2.0: New Core Competencies by
A. Feng
Information
Knowledge
Enabler
Creator
Transferring
ownership to
patrons

Custom alerting

Training patrons
on deployed
application

Competitive
intelligence

Information
evangelists

Improving
knowledge
sharing methods

http://www.units.sla.org
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โดย นฤมล กิจไพศาลรั ตนา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 30/05/57

คุณสมบัติ
จัดการอย่างสร้างสรรค์
ใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
มีความเป็ นเลิศ โดดเด่น
เป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
เป็ นแบบอย่างได้

187

การจัดการอย่างสร้างสรรค์ ((Creativity)
y)

นวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์




จุดกําเนิดของนวัตกรรม
 creativity creatus = การ
เจริญเติบโตเนือ่ งมาจากการกระทํา
ของมนุษย์
 กระบวนการผลิตความคิดใหม่หรือ
วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา

innovation nova = new

 การรวบรวม

ผสมผสาน สร้างสรรค์
ความรูท้ ่ีไม่เคยมีมาก่อน
 กระบวนการที่เกิดจากการนํา
ความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาสิง่ ที่มี
ประโยชน์ เช่น สินค้า บริการ
กระบวนการทํางาน หรือแนวทาง
การปฏิบตั ิงาน
่ ร้างความ
 นวัตกรรมทีส
เปลีย่ นแปลง (Big C)
่ หรือ
 นวัตกรรมที่เป็ นส่วนเพิม
ปรับปรุงต่อเนือ่ ง (Kaizen)
(Little C)

188

 Big C

นวัตกรรมที่สร้างความเปลีย่ นแปลง

Breakthrough innovation
 เทคโนโลยีแบบล้ มกระดาน Disruptive technology


 กล้ องถ่ ายภาพดิจต
ิ อล

 โครงการ

Little C

Apollo
p

ใช้ chip แทนฟิ ล์ ม
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องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์
ทักษะในการ
คิดอย่าง
สร้างสรรค์

ความ
เชีย่ วชาญ
ความรูท้ างเทคนิค
ขัน้ ตอนต่างๆและการใช้
เหตุผล

แรงจูงใใจ
แรงปรารถนาภายในที่
ต้องการแก้ปัญหา จะจูง
ใจกว่าภายนอก เช่น เงิน
รางวัล

ใช้เทคโนโลยีทนั สมัย

เกิดจากบุคลิกลักษณะ
และรูปแบบการทํางาน
มุ่งมัน่ ไม่ย่อท้อ
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สภาพปั ญหา
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / เปลีย่ นเร็ว
internet, Google เป็ นคู่แข่งห้องสมุด
่ มากขึ้นมาก
 ข้อมูลข่าวสารมีจาํ นวนเพิม
 เกิดแนวคิด Open access concepts
 สังคมก้มหน้า
 พฤติ
พฤตกรรมผู
กรรมผ้ใช้ชเปลยน
เปลีย่ น
 เข้าห้องสมุดน้อยลง
 ใช้ทรัพยากรสารสนเทศน้อยลง


LibraryAnywhere

191

Islamic pray room

Green toilet

192

Green library

Wireless area and cyber zone
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PolSciPolSci
-iLibrary
•
•
•
•
•
•

SocSciJ

Hot titles
Book search
Renew / Hold
e-Books
e-Journal
Link

194

Library beep!!

“You have 4 books borrowed from
Pol Sci Lib due on 30/05/12. Thank you.”

facebook
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Coffee@Library

196

Hot ttitles
itles

e-Reserve
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e-Delivery

Book delivery

198

199

Citation
clinic

200

วารสารสังคมศาสตร์

201

จัดการอย่างสร้างสรรค์
ใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
มีความเป็ นเลิศ โดดเด่น
เป็ นผููน้ าํ ในการพัฒนา
เป็ นแบบอย่างได้

•

ได้รบั รางวัลดีเด่นทัง้ ระดับมหาวิทยาลัย / ระดับชาติ

รางวัลดีเด่นคุณภาพแห่งจุฬาฯ
ระดับ CU-Quality Prize
ด้านประสิทธิภาพการบริการ
ประจําปี 2550

202

รางวัลระดับชาติ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจําปี 2556
ประจาป
ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็ นเลิศ
จากสํานักงาน ก.พ.ร.

203

•

ได้รบั การยอมรับ มีผูเ้ ยีย่ มชมห้องสมุดมาก

204

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

1.
2
2.
3.

หลักการทํางานของสมอง (เบื้องตน)
าและความสําคัญของการอาน
คุคณค
ณคาและความสาคญของการอาน
วิธีสรางนิสยั รักการอาน (ตนเอง คนรอบขาง สังคม)

205

206

207

208

209

210

211

 “We

are all a bundle of habits.”
-Henry James-

 “We

are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not
an act, but a habit.”
- Aristotle –
 “เราคอผลพวงจากสงทเราทาซาแลวซาเลา
ื
ิ่ ี่ ํ ้ํ  ้ํ 

ความเปนเลิศ จึงไมเกิดจากการกระทํา
เพียงครั้งเดียว แตมันคืออุปนิสัย"
- อริสโตเติล -

212

Automatic

(Auto-pilot)
Sub-conscious
Reflex

213

“Butter in a
“สถาปนิ
“ ป กิ สมอง”
”

box”

“ของฝากจากไอนสไตน”
จะเห็นไดวาคนที่ทุกขก็มักจะทุกขเกือบตลอด

...สวนคนที่สุขก็มักจะสุขอยูเสมอ

214

215



Model: PEPSI

Passion
Environment
People
p
Sharing
Inspire

Passion
ฉันทะ

Evaluation
วิมังสา

Determination
วิริยะ

Concentration
จิตตะ

216

"Neither a lofty
degree of
g
intelligence
nor
imagination nor
both together go to
the making of
genius.
Love, love, love,
that is the soul of

รักการอาน
ื่ งทีชี่ อบ
หาเรือ
ศึกษาเพิ่มเติม

(โดพามีน)
มนุษยถูกสรางมาใหรักการเรียนรู
มีความสุขกับการเรียนรู

>>>

สรางนิสัยการอาน
สังเกตชาติที่ “เจริญ” แลว
อานตลอดเวลา อานทุกอยาง

217

 เมื่อคุณทําสิ่งใดไปนานๆ สมองจะไมเพียง

“อยากได” สิ่งนั้น

แตสมองจะรูสึกเหมือน “ขาดมัน” ไมได
 Pavlov

– ความสุข
ทําใหเปนอัตโนมัติ เหมือนแปรงฟน หรือ
กดนาฬิกาปลุก
ผูกโยงการอานเขากับรางวัล

 Subconscious

to save energy

mind takes over

218

คนติดบุุหรี่

สามารถบังคับใหตัวเองสููบไดตรงเวลา/
ตรงสถานเดิมที่กําหนดไวแทบทุกวัน
คนติดการพนัน สามารถฝาฝนอุปสรรคและคําครหา
มากมายเพียงเพื่อใหตนสามารถไปเลนพนันตอได
คนอวน
คนอวน สามารถกนสรรหาอาหารมาทานทงทตวเอง
สามารถกินสรรหาอาหารมาทานทั้งที่ตัวเอง
ไมหิว จนสะสมไขมันสวนเกินไดถึง 20 - 30 กิโล
คนขี้เกียจ สามารถกดปดนาฬิกาปลุกและนอนตอไป
ไดทุกเชาอยางไมเคยผิดพลาด!
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O.K.!
เปลี่ยนตัวเองอันดับแรก...

กอนคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่น
 Mirror

Neurons

220

 มีติดกระเปาไวเสมอ
 ติดหองน้ํา
 ติดหัวนอน

รถติด – hidden time
 คูกา - อานบนรถจบ 4 เลม ภายในเวลา 2 เดือน
 120 วินาที - 2 นาที
 5 ไฟแดง
 10 นาที – ไป-กลับ 20 นาที
 1 เดือน - 600 นาที = 10 ชั่วโมงเต็มๆ!!!
 ติดรถ…

 "You

are the average of the five people you
spend the most time with."
 “คุณคือคาเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใชเวลาคลุกคลีอยูดวยมากที่สุด”
 “Tell

me thy company, and I'll tell thee what
thou art.” -ดอน กีโฮเต –

 “A

good seed cannot grow
in bad soil.
soil ”
 ทิ้งขยะ
 Domino Effect
 Contagious Behavior
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เลาใหคนอื่นฟง
ใหหนังสือเปนของขวัญ/ของฝาก
ทําใหตัวเองจําไดดีขึ้น***
ทําใหคนอืน
่ สนใจ

และอยากลองอา นบาง
“ยิ่งให ยิ่งได
ยิ่งหวง ยิ่งหาย...”

Be

a READER and a LEADER
พัฒนาตัวเอง โดยมผลขางเคยงเปนคนรอบขาง
โดยมีผลขางเคียงเปนคนรอบขาง
พฒนาตวเอง
สรางแรงบันดาลใจ – เปน Role Model
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Inspire
Sharing
People
Environment
Passion

223

ขอบคุณครับ...

www.facebook.com/KhunkhaoWriter

224

คํากล่าวปิด
การประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร 2557
เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สือ่ ใหม่ และเทคโนโลยี
(Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เรียน ท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
การประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด
สื่อใหม่ และเทคโนโลยี ได้ดําเนินมาจนครบทุกรายการแล้ว ช่วงเวลา 2 วันที่ทุกๆท่านได้มาอยู่ร่วมกัน
จึ ง เป็ น เวลาที่ มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ด้ ว ยวิ ท ยากรซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศนั้ น
ล้วนเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการบรรณารักษศาสตร์ และสังคมสารสนเทศ โดยท่านได้ให้เกียรติมานําเสนอ
ความก้าวหน้า แนวคิด กลยุทธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวางน่าสนใจ ทําให้เราได้รับความรู้ที่ทันสมัย เปิดมุมมองในการบริหารจัดการ
และหลอมรวมความแตกต่างของทั้ง 3 เรื่องราวเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนําไปสู่การต่อยอดพัฒนางานให้
ก้าวทันโลกยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจน สามารถขจัดปัญหาและช่องว่างต่างๆ ในการปรับตัวและแข่งขันกับ
สังคมการเรียนรู้ยุคปัจจุบันได้อย่างเฉียบคมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นั กคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยี ทางการศึกษา และอื่นๆ ในการเป็น
ผู้บริหารหรือผู้ให้บริการ ซึ่งจําเป็นต้องรับรู้และเข้าใจความต้องการและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการยุคใหม่ สามารถคิดค้นและแสวงหาวิธีรับมือได้ทันท่วงที เพราะภารกิจของห้องสมุดและ
สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศต่ า งๆ ย่ อ มมี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในขณะเดี ย วกั น องค์ ก รต้ อ งให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ให้อยู่ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ท่ า นผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และแขกผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น แม้ ว่ า การสั ม มนาในวั น นี้ จ ะจบลงแล้ ว
แต่บทบาทของการขับเคลื่ อนให้งานสารสนเทศดําเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพ ทันโลก ทันเหตุการณ์
ยังต้องดําเนินต่อไปอย่ างไม่มีวันสิ้นสุด ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเพี ยบพร้อมด้วยพลังกาย พลังใจ
และพลังสติปัญญา ที่จะสืบสานปณิธานการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทุกประการ
ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะผู้จัดการประชุม ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม
แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย รวมทั้ง องค์กรและบริษัทต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
ให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง ก่อเกิดประโยชน์แก่ทุกท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
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ประวัตวิ ิทยากร
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Dr.Hannelore Vogt
Director of Cologne Public Library
Cologne, Germany

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ดร.ฮันเนอะลอเรอะ โวกท์ ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเก่งอีกท่านที่คลุกคลีอยู่ในวงการห้องสมุดเยอรมัน
และนานาชาติมานานกว่า 30 ปี นอกจากจะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการห้องสมุดเมืองโคโลญจน์ซึ่ง
เป็ น หนึ่ ง ในห้ อ งสมุ ด ที่ มี ก ารวางระบบที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในเยอรมนี แ ล้ ว ดร.โวกท์ ยั ง เป็ น สมาชิ ก
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) ให้คําปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการ
วางแผนให้กับมูลนิธิ Bill & Melinda Gates และที่สําคัญยังเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาในส่วนของ
งานด้านสารสนเทศ และห้องสมุดของสถาบันเกอเธ่ ซึ่งนอกจากปริญญาด้านบรรณารักษ์ศาสตร์แล้ว
ดร.โวกท์ ยังได้รับปริญญาเอกทางด้าน Cultural Management สาขา Library Marketing โดย
หัวข้อที่ถนัดเป็นพิเศษคือ การสร้าง Brand Image ให้ห้องสมุด และการบริการลูกค้า ดังนั้นจึงไม่น่า
แปลกใจเลยว่าทําไมห้องสมุดเมืองโคโลญจน์จะสามารถปรับโฉมได้ในเวลาอันสั้น และมีอะไรใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา อยากรู้ว่าทําอย่างไร ต้องมาฟัง ดร.โวกท์ เล่าให้ฟัง
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ดร. นฤมล รืน่ ไวย์
รักษาการผู้อํานวยการศูนย์ความรู้ (ศคร.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บรรณาธิการวารสาร

การศึกษา
2545-2550
2533- 2538
2522- 2526
2520-2522
2517-2520

ดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Science (สารสนเทศศาสตร์), Loughborough
University, United Kingdom
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Applied Linguistics, English for Specific Purposes)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (English) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
y
y
y

รั ก ษาการผู้ อํา นวยการศู นย์ค วามรู้ (ศคร.) สถาบั นวิจั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว.
บรรณาธิการวารสาร KM Lite ของ วว

หน้าที่และความรับผิดชอบ
y

y
y
y
y
y

บริหารและกํากับดูแลศูนย์ความรู้ ซึ่งมีภารกิจหลัก ในการให้บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ) การผลิ ต สื่ อ สารสนเทศ (สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ช าการด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การฝึกอบรม การจัดการความรู้ของหน่วยงาน และการบริหาร
จัดการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กร
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ วว. และ ศคร. รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านการบรรณาธิกร (editing) ตรวจแก้ไขเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ/
ตํารา/เอกสารการประชุม-สัมมนา (proceedings) ของ วว. และสิ่งพิมพ์อื่นๆของ วว.
เขียนบทความ แปลเอกสาร เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว.
เป็ น ผู้ ต รวจประเมิ น ระบบคุ ณ ภาพในการทํ า งาน และคณะกรรมการใน Certification
Review Panel ของสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ตามระบบคุณภาพ ISO 9001
เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ISO 29990 (Learning services for non-formal
education and training)
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การดํารงตําแหน่งอื่นๆ
y

รักษาการผู้อํานวยการกองจัดการความรู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) (1 สิงหาคม พ.ศ. 2551-25 มกราคม 2554)
รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
ประจําปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
กรรมการฝ่าย Professional Development ชมรมห้องสมุดบรรณารักษ์นานาชาติ ประจําปี
2554-ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ ประจําปี 25562557

y
y
y

รางวัลที่ได้รับ
y
y

พนักงานยอดนิยม วว. ประจําปี 2551
ข้าราชการและพนักงานดีเด่น ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2551

การปฏิบัติงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

เป็นวิทยากรของ UNESCO ฝึกอบรมเรื่อง Information Literacy ระหว่าง พ.ศ. 25512552
เป็นผู้เชี่ยวชาญของ UNIDO ด้านการแปลเอกสารในโครงการข้อบังคับ REACH ระหว่าง พ.ศ.
2551-2552
เป็นวิทยากรบรรยายด้านการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ การเขียนรายงานวิชาการ การ
จัดการความรู้ Information literacy การให้บริการสารสนเทศ และนโยบายและการจัดการ
สารสนเทศ
เป็นคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนบทความ การบรรณาธิกรต้นฉบับสิ่งพิมพ์วิชาการ การแปลอังกฤษ-ไทย/ไทยอังกฤษ การให้บริการสารสนเทศ การจัดการความรู้ และการตรวจประเมิน ตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 29990
ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์ความรู้ (ศคร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ที่ 3
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2577-9081, 9082
โทรศัพท์มือถือ: 08-1921-2841, 08-1795-1221
Email: narumol_r@tistr.or.th, narumolrw@gmail.com
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ผศ. ดร. สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์
อาจารย์ประจําภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
 PhD. in Drama, Exeter University ประเทศอังกฤษ
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาการกระจายเสียงทางวิทยุ-โทรทัศน์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทํางาน
 วิทยากรงานสัมมนาสํานักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตร หัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ กับ
หัวใจพร้อมให้บริการ”
 กรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรกลุ่มย่อยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเรียนรู้สื่อในประเทศไทย”
วิทยากรหลักสูตรต่างๆ อาทิ
 “หลักและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร” โครงการยุวธิปัตย์
 “การพูดทางการเมือง” โรงเรียนการเมืองพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รุน่ 4-7
 “ก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกร” บริษัท GMM GRAMMY
 “การพูดในที่ชุมชนสําหรับผูบ้ ริหาร” บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจํากัด
 “การประมวลความคิดเพื่อเตรียมพร้อมในการพูด” โครงการเพชรในตม (ส่วนงานมวลชน
และ กิจการพิเศษ สํานักเลขาธิการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
 “Personality Development” บริษัท จําลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 “เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” บริษัทเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
 “เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นจํากัด
 “การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด” โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรการ
พัฒนา สังคมและต้านภัยยาเสพติดฯ (ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สํานักเลขาธิการ
กองอํานวยการ รักษาความมั่นคงภายใน)
 “การพัฒนาการเรียนรู้นิเทศศาสตร์ภาคประชาชน”
 การใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
 ทักษะการเป็นผู้ประกาศ / พิธีกร
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 “การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด” โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรการ
พัฒนา สังคมและต้านภัยยาเสพติด (ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สํานักเลขาธิการ
กองอํานวยการ รักษาความมั่นคงภายใน)
 “ศิลปะการสื่อสารอย่างชาญฉลาด” บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
 “การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” อบจ. ปทุมธานี
 “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” วิทยาลัยดุสิตธานี
 “เทคนิคการใช้เสียง” บริษัท จําลอง จุฬาฯ
 “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการติดต่อสื่อสาร” วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี
 “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อความสําเร็จ” (นักสื่อสารสาธารณสุข-สุขภาวะ) จังหวัด
กาญจนบุรี
 “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อความสําเร็จ” บริษัท เนชั่นเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
 “Effective Presentation Skills for selling” บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด มหาชน
 “การพัฒนาบุคลิกภาพและการทางานเป็นทีม” บริษัทมีเดียพอยท์ จํากัด
 “เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นจํากัด 4 รุ่น
 “ทักษะการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางาน” บริษัทเนชั่น มัลติมเี ดีย (มหาชน) จํากัด
 “Essential Communication Skills” บริษัทเกียรตินาคิน 7 รุ่น
 “Refreshing & Energizing”
 “ก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกร” บริษัท เบทาโกร ณ ศูนย์นอร์ธปาร์คและจังหวัดลพบุรี
 “เทคนิคการนําเสนอ” บริษัท เนชั่นเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
 “การสื่อสาร การทํางานเป็นทีมและการเจรจาต่อรอง” บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย (มหาชน)
จํากัด
 “การสื่อสารอย่างชาญฉลาด การสื่อสารในองค์กร และการบริการอย่างมีความสุข” บริษัท
PCS 4 รุ่น
 “Service Mind” ข้าราชการ สปส. กระทรวงสาธารณสุข
 “สื่อสาร สร้างสุข” ข้าราชการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดระยอง
 “Train the trainer skills” ให้กับบริษัท นูสกิน
 “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อความสําเร็จ” (นักสื่อสารสาธารณสุข-สุขภาวะ) จังหวัดแพร่
 “เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” บริษัทควอลิตเี้ ทคจํากัด จังหวัดระยอง
 “การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์และ Team Building” ผู้บริหารระดับสูง Exim Bank
 “การสร้างความสุขในการทํางาน” เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจพลับพลาไชย
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ดร. บรรพต สร้อยศรี
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
2556
2535
2529

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

การทํางาน
2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-ปัจจุบัน ประธานคณะทํางาน เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านโสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-2556 ผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์วทิ ยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544-2553 หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530-2543 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529-2530 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
การสอนและการบรรยายพิเศษ
2556
 ระบบการจัดเก็บไฟล์ภาพและเสียงสําหรับงานข่าว (Meta Data and
Archive for News Program) สํานักข่าวไทย บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) MCOT PLC
 การจัดแสงสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Lighting for
Outside Television Production) บริษัทเซิร์ช เอนเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด Show April 17-22, 2005
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ที่ปรึกษา
2552-ปัจจุบัน

 การออกแบบห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ Web TV Studio
 การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
(Television & Radio Broadcasting Technology)
 การออกแบบห้องเรียนสําหรับการเรียนแบบร่วมกัน (Classroom of
Collaborative)
 การออกแบบห้องควบคุมการออกอากาศ (Master Control Room)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาควิชาเทคโนโลยี
สื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลงาน ที่ปรึกษา การออกแบบ
2556
 วิ เ คราะห์ และออกแบบระบบ โครงการพั ฒ นาระบบการให้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและสื่อใหม่ (CU
Digital
Signage
Network)
สํ า ห รั บ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย สํ า นั ก ง า น วิ ท ย ท รั พ ย า ก ร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ภาพและเสี ย งกิ จ กรรมต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย
(Digital Content Management for Production and Broadcasting)
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ให้ คํ า ปรึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และออกแบบระบบการผลิ ต รายการ
จัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์แบบความคมชัดสูง (Full HD)
ค ว บ คุ ม ก า ร ติ ด ตั้ ง ทั้ ง ร ะ บ บ โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์
Post Television บริษัทโพสต์ พับลิสชิ่ง จํากัด (มหาชน)
 ให้คําปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบการถ่ายทําและบันทึก
เทปโทรทัศน์แบบ HD สําหรับผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท)
2555-2556
 วิเ คราะห์ และออกแบบพัฒ นาห้องเรีย นต้ น แบบ ระบบภาพและเสีย ง
โปรแกรมและสื่อที่ใช้ในห้องเรียน ห้องเรียนต้นแบบสําหรับการเรียนแบบ
ร่วมกัน (Collaborative Classroom) ที่เน้นปฏิบัติจริง สาขาเทคโนโลยี
การโทรทั ศน์และวิท ยุกระจายเสี ยง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
 วิเคราะห์ ออกแบบระบบ การถ่ายทอดสดสั ญญาณภาพและเสียงงาน
จุฬาวิชาการ 2555 (Chula Academic Expo 2012) เพื่อเผยแพร่
สัญญาณผ่านระบบเครือข่าย (Internet Broadcasting) และสื่อ
ประชาสัมพันธ์มัลติมีเดีย (Digital Signage) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

234

2554

2553

2552-2553

2552

 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสัมมนา
ทางไกลชนิ ด โต้ ต อบสองทางแบบ HD
ห้ อ งประชุ ม สั ม มนา
ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ Web Studio HD ห้องผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง Radio on Air & Sound Recorder ห้องควบคุมการส่ง
สัญญาณออกอากาศของสํานักงานวิทยทรัพยากร (Media Operation
Center) MOC และ (Master Control Room) MCR
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ให้ คํ า ปรึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และออกแบบระบบ จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Common)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ให้คํ าปรึกษา วิเคราะห์ข้ อมูล และออกแบบระบบ ติ ดตั้งอุปกรณ์และ
ควบคุ ม การผลิ ต รายการและการถ่ า ยทอดสั ญ ญาณ การถ่ า ยทอดสด
สัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย Internet Broadcasting
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบระบบและควบคุม
การผลิ ตรายการ ร่วมกั บ สถานีโทรทั ศ น์รั ฐ สภาการถ่า ยทอดสั ญ ญาณ
การประชุ ม สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ 122 (ประเทศไทย)
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 ให้ คํ า ปรึ ก ษาทางด้ า นเทคนิ ค วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ออกแบบระบบและ
จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งประชุ ม สั ม มนา
ห้ อ งผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ห้ อ งควบคุ ม การออกอากาศ
ห้องควบคุมสัญญาณรวม ระบบการประชุมสัมมนาทางไกลแบบโต้ตอบ
สองทาง Video Conference สถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ
 ให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบระบบและจัดทํา
ข้อกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ของรถถ่ายทําและบันทึกเทปโทรทัศน์
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาดูงานและฝึกอบรม
2555

2554

 Broadcast Asia 2012 International Electronic Media
Technology Exhibition & Conference at Singapore Expo,
Singapore June, 2012
 Blackmagic-Design Work shop for Television Production,
Singapore July, 2012
 Information Communication (Infocomm2011) June, Orlando
Florida USA
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2553

2552

 Beijing International Radio, TV & Film Equipment Exhibition
2011 China International Exhibition Centre (CIEC), Beijing,
China BIRTV 2011 August, 2011
 Broadcast Asia 2010 International Electronic Media
Technology Exhibition & Conference at Singapore Expo,
Singapore June, 2010
 Beijing International Radio, TV & Film Equipment Exhibition
2010 China International Exhibition Centre (CIEC), Beijing,
China BIRTV 2010 August, 2010
 International Broadcasting Equipment Exhibition 2010,
(INTERBEE2010) November Makuhari Hall, Chiba Japan
 Distance Learning Center & Web Studio Production at
Waseda University, 2010 November Tokyo Japan
 Broadcast Asia 2009 International Electronic Media
Technology Exhibition & Conference at Singapore Expo,
Singapore June, 2009
 Beijing International Radio, TV & Film Equipment Exhibition
2009 China International Exhibition Centre (CIEC), Beijing,
China BIRTV 2009 August, 2009
 International Broadcasting Equipment Exhibition 2009,
(INTERBEE2009) November Makuhari Hall, Chiba Japan

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน: บ้านเลขที่ 64/21 ซอย ลาดพร้าว 83 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-9334791-2
โทรศัพท์: 08-1491-3667
E-Mail:
banphot.s@car.chula.ac.th
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ดร.จารุวัส หนูทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา
2553
2545
2540
2536

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.70
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบน
เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA)
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.74
สารนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง
การลําดับภาพวีดิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ย 3.16
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกรดเฉลี่ย 2.50

การทํางาน
ประสบการณ์การทํางานราชการ
2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551-2553 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550-2551 หัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544-2547 หัวหน้างานผลิตสื่อ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543-2544 เจ้าหน้าที่การเงิน สํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542-2544 หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรม สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541-2542 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีถ่ายภาพ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประสบการณ์การทํางานพิเศษ
2553-ปัจจุบัน นักเขียนประจํานิตยสาร Digital Multimedia Animation (DMA)
คอลัมน์ การผลิตภาพยนตร์ด้วยกล้อง HDSLR
2553-ปัจจุบัน นักเขียนประจํานิตยสาร Digital Multimedia Animation (DMA)
คอลัมน์ การทดสอบกล้อง CANON 5D MARK III, NIKON D4, PANASONIC
TM900, PANASONIC AG-AF102, PANASONIC, HPX-250, JVC HM100,
JVC HM150, JVC HM650
2552-ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบเอกสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 4
บริษัทอักษรเจริญทัศน์
2549-ปัจจุบัน ช่างภาพอาชีพ (Photographer & Videographer), นักออกแบบกราฟิกงาน
โทรทัศน์ (Freelance)
2548-2549
กรรมการร่างหลักสูตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 2551
2547-2548 Manager Director / Senior Technical บริษัท อาทิเฟ็ก ดีไซน์ แอนด์
เอ็ฟเฟ็ก จํากัด
2544-2547 ตําแหน่ง System Administrator บริษัท ดิจิทัล เมจิก เอ็ฟเฟ็ก เฮาส์ จํากัด
2543-2547 ตําแหน่ง System Administrator แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค บริษัทกันตนา
แอนนิเมชัน่ จํากัด
ประสบการณ์การสอน
2553-ปัจจุบัน - สอนวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจติ อล 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สอนวิชาเทคนิคพิเศษสําหรับงานภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สอนวิชาการตัดต่อ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สอนวิชาการตัดต่อ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สอนวิชาการผลิตสื่อเบื้องต้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552-ปัจจุบัน วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการถ่ายภาพ
วิทยาลัยแพทย์ กองทัพบก
2551
ผู้สอนร่วมวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น (อ.ดร. รัฐพล ประดับเวทย์, อ.ดร. ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ) ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
ผูส้ อนร่วมวิชาการถ่ายภาพเหตุการณ์ (ผศ.เกษม บุญส่ง)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2549

ผูส้ อนร่วมวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น (ผศ.เกษม บุญส่ง)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547-2549 อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Special Effect with After Effects ของ
Digital Asia School of Animation
2545-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Advance Non-Linear Editing ของ
บริษทั Lofty co., Ltd
- นักเขียนประจํานิตยสาร Digital Video & Multimedia Magazine
คอลัมน์ AE Workshop
ความรู้ความสามารถ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในการใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับผลิตภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในใช้เครื่องมืออุปกรณ์สําหรับผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในการออกแบบและผลิตสือ่ Mobile Learning
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านการถ่ายภาพ, ตกแต่งภาพ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านการออกแบบกราฟิกสําหรับโทรทัศน์, สิ่งพิมพ์,
เว็บไซต์
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านการใช้งานสื่อโสตทัศนศึกษาสมัยใหม่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์สําหรับออกแบบกราฟิก
(Mac & PC)
มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในการกําหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา และการผลิตสื่อ

งานวิจัย
•
•

การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต :
วิชาการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 1
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

รางวัลและเกียรติประวัติ
2551
2549

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย ชุด มศว. 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบ 60 ปี
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานวันศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี
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2549
2548-2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ท เรือ่ งโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมออกแบบผลิตผลงาน Authoring CD-ROM Presentation
 CD - ROM offers TICA Membership Directory 2006-7
 CD - ROM offers PATA Thailand Chapter, Pacific Asia Travel
Association.
 CD - ROM offers Annual Report 2006, Rayong Refinery Co. (PCL).
 CD - ROM offers a Hilton Hotel.
 CD - ROM offers a Pacific Island Club.
 CD - ROM offers Siri Sathorn Condo. Bangkok.

ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล” วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่อสื่อดิจิทัล” โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ มศว
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ ICT สําหรับการศึกษา” ในงานไอทีวิชาการ มศว
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสําหรับการเรียนการสอน” คณะสังคมศาสตร์ มศว
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อ PowerPoint” คณะมนุษยศาสตร์
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อ PowerPoint” คณะแพทย์ศาสตร์
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสําหรับการเรียนการสอน” คณะสังคมศาสตร์ มศว
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้งานกล้อง High Definition” วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มศว.
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ” สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสําหรับผลิตสื่อการสอน”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสําหรับผลิตสื่อการสอน” โรงเรียนบางจาก
กรุงเทพมหานคร
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ” งานไอทีวิชาการ มศว ครั้งที่ 2
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การออกแบบกราฟิคสําหรับงานโทรทัศน์”
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ” สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

240

ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
อาจารย์
ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา
2545
2538
2528

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มศว ประสานมิตร
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มศว บางแสน

การทํางาน
งานสอน

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิตนานาชาติ
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาการเสพติด
นักศึกษาปริญญาตรี การศึกษาทั่วไป เพื่อบูรณาการการลงพื้นที่วิจัยชุมชน
วิชาที่รับผิดชอบ ADPM 633 Management of Training program
and Knowledge management 2(1-2-3)
ADAD 503 Practicum I in Addiction Study 2(2-0-4)
ADAD 503 Practicum II in Addiction Study 2(2-0-4)
ผลงานวิจัยประเมินผล
1.
2.
3.
4.

เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม (ทุน อบต. - พ.ศ.
2549)
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด อ.สามพราน จ.
นครปฐม (ทุน อบต. - พ.ศ. 2549)
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม (ทุน อบต. พ.ศ. 2550)
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด อ.สามพราน จ.
นครปฐม (ทุน อบต. - พ.ศ. 2550)
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ผลงานวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เนตร หงษ์ไกรเลิศ. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบเกม ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สาํ หรับนักเรียนอายุระหว่าง 7-10 ปี ที่มีอาการสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมอยู่ไม่
นิ่ง. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การสํารวจเครือข่ายนักวิจัยด้านการสาธารณสุขในประเทศ
ไทย เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 หน้า : 31-43, พ.ศ. 2549
ดวงพร คํานูญวัฒน์, เนตร หงษ์ไกรเลิศ, กุลธิดา จันทร์เจริญ, ดวงแข บัวประโคน, สุนิดา ศิว
ปฐมชัย, สิรินพร พิบูลภานุวัธน์. สื่อพืน้ บ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน. วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 หน้า : 89-110, พ.ศ. 2553
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การสํารวจสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลระบบพืน้ ฐาน
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและชีวภาพ (รอจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ วารสาร
วช.)
เนตร หงษ์ไกรเลิศ ดวงพร คํานูญวัฒน์ และเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม การติดตามประเมินผล
เพื่อการสร้างเสริมพลัง แผนงานสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การศึกษาสถานภาพ การบริหารจัดการ และการ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 2553

Publication
1.

2.

3.

4.

Akiko Mii, Hongkrailert N. and Sirikul Isaranurug. Factors Related to Health
Eating Behaviors Among First Year Mahidol University Students, In Salaya,
Nakhon Pathom, Thailand. Journal of Public Health and Development Vol.5 ;
No.3: 35-44.,2007
Labay E.M., Bhuiyan S.U. and Hongkrailert N. Risk Factors Relating to the
Diarrheal Disease Occurrence Among Under 5 Children at Samut Sakhon
Province, Thailand. Journal of Public Health and Development Vol.5 ; No.3:
63-74.,2007
Tran Tuan Anh, Hongkrailert N. and Santhat Sermsri. Factors related to
Preventive Behavior on Home Injury among Mothers with Children under 5
Years Old at Communes of Hungyen Province, Vietnam. Journal of Public
Health and Development Vol.5 ; No.2: 65-74.,2007
Nurdin, Hongkrailert N. and Jiraporn Chompikul. Smoking Behavior among
Senior High School Students in Banda Aceh Municipality, Nanggroe Aceh
Durussalam Province, Indonesia. Journal of Public Health and Development
Vol.6 ; No.3: 85-93.,2008
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5.
6.
7.

Saifuddin, Hongkrailert N. and Santhat Sermsri. Job Satisfaction Among
Nurses In Aceh Timur District Nanggroe Ache Darussalam Province Indonesia.
Journal of Public Health and Development Vol.6 ; No.1: 153-62.,2008
Xu Jun, Hongkrailert N. and Jutatip Sillabutra. Factors Related To Perception
of Birth Control Among Married Women in Huainin AnHui Province, China.
Journal of Public Health and Development Vol.6 ; No.3: 75-84.,2008
Phebe Watuseke, Santhat Sermsri and Hongkrailert N. Utilization of
Community Health Center (Puskesmas) among the people in Langowan
subdistrict of Minahasa district, North Sulwesi Province, Indonesia. Journal of
Public Health and Development Vol.6 ; No.3: 117-28.,2008

งานวิจัย : ระหว่างดําเนินการ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การพัฒนาฐานความรู้ เครือข่าย และศักยภาพด้านการ
สาธารณสุขสําหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย
(ทุน
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
- พ.ศ. 2551)
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวีโดยใช้เกมออนไลน์ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การใช้กระบวนการ สาระสันทนา (Edutainment) ใน
รูปแบบเกมออนไลน์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เนตร หงษ์ไกรเลิศและคณะ. การพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรในเด็กมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
เนตร หงส์ไกรเลิศ. พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการความรูผ้ ่านชุมชนออนไลน์
(Online Community) ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพในอําเภอพุทธมณฑล

ผลงานการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การศึกษาทางไกล
โสตทัศนูปกรณ์ในงานพิพิธภัณฑ์
การพัฒนาและการประยุกต์การใช้สื่อสําหรับการสอนและการฝึกอบรม
เครื่องมือและสื่อการนําเสนอ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องฉายและเครื่องเสียง
โทรทัศน์ศึกษา
เทคนิคการนําเสนอโดยใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย
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9. การเขียนบทเพื่อการผลิตสื่อ
10. สื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
งานแปล
คู่มือเทคนิคการพัฒนาสื่อและกลยุทธในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จากต้นฉบับConcept
Document : SOUL CITY
งานเขียน
การพัฒนาชุมชนเขตเมือง : เรา...จะร่วมสร้าง
วิทยากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การผลิตและการพัฒนาสื่อ การวางแผนและการออกแบบระบบการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม การออกแบบสารและกระบวนการเรียนรู้ สาระบันเทิงทางการศึกษา
(Edutainment) เทคนิคการนําเสนอโดยใช้สื่อ การวิจัยสื่อ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์ประยุกต์ฯ, คณะสังคมฯ, สถาบันภาษาฯ,
คณะวิศวฯ, วิทยาลัยราชสุดา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักนายกรัฐมนตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
สํานักอนามัย กทม.
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
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อาจารย์พิเศษ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1.1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
1.3 วิทยาลัยราชสุดา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฝึกอบรม “Production Techniques for Extension Audio-Visual Aids”
DTCP Development UNICEF Oct. 5-30, 1987.
ฝึกอบรม “Instructional Media Development” ประเทศฟิลิปปินส์
Jan 12, - Feb 12, 1988
ฝึกอบรม “Photolithography and Offset Lithographic Printing”
Singapore National Printers Ltd. ประเทศสิงคโปร์ Aug 1, 1990 - Jan 26, 1991
ฝึกอบรม “Management of Community Based Development and Primary
Health Care” MAHIDOL UNIV. Oct 17,- Nov.18, 1994
ฝึกอบรม “Sustaining Our Communities.” Univ. of Calgary, CANADA
July 1, - Aug 5, 1995
ศึกษาดูงานประเทศอาร์เจนตินาร์ “Study Exchange Program” May 6, - June 5,
2002
ฝึกอบรม “Training of Trainers” Asian Institute of Technology. Dec. 8-17, 2003
Education in Australia : Curriculum Development. Sydney and Canberra
การมาตรฐานกับระบบการศึกษาในโรงเรียนในประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ตุลาคม 2550
International Digital Multimedia & Entertainment ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
มิถุนายน 2551
Revitalizing Primary Health Care ณ ประเทศอินโดนีเซีย สิงหาคม 2551.

245

ที่รัก บุญปรีชา
ผู้กํากับ พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
อดีตผู้กํากับรายการโทรทัศน์สี่ทุ่มสแควร์, ไออีโชว์ ดอท คอม, ฯลฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี ความทันสมัย ไฮเทคต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
application
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์ไอที Gadget ต่างๆ มากว่า15 ปี มีข้อมูลข่าวสาร
ในแวดวงไอทีอัดแน่น และอัพเดตข้อมูลทันสมัยตลอดเวลา วิเคราะห์ แนวโน้ม แง่มุม ของความ
เป็นไปในแวดวงเทคโนโลยีได้อย่างแม่นยํา พร้อมความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอย่างไม่น่าเชื่อที่มาพร้อมกับลูกเล่นและเทคนิคในการนําเสนอ
ในรูปแบบที่สนุกสนาน เฮฮาแต่แฝงไปด้วยสาระที่เข้าใจง่าย จึงทําให้ได้มาเป็นพิธีกรรายการไอทีที่
โด่งดัง “แบไต๋ไฮเทค” ที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศทุกเพศทุกวัยมากกว่า 8 ปี, นอกจากนี้ยังเป็น
พิธีกรให้กับรายการอื่นๆ รายการ แบไต๋ไอที, รายการรู้โลกไอที, และเป็นผู้จัดรายการหลักของ
รายการวิทยุ Tonight IT ทาง FM 96.5 MHz
นอกจากความรู้ความสามารถในด้านการเป็นพิธีกรแล้ว พี่หลามจิ๊กโก๋ไอที ยังได้รับความไว้วางใจ
จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานองค์กร อาทิ AIS, DTAC,
TP-Link, เป็นวิทยากรอบรมลูกค้าขององค์กร อาทิ TRUE, Samsung, และรวมถึงเป็นพรีเซ็นเตอร์
ผลิตภัณฑ์ อาทิ i-Fox อีกด้วย
ผลงานอื่นๆ










เทรนนิ่งเทคนิคการตอบคําถามลูกค้าของ Call Center AIS 1175
เทรนนิ่งพนักงานของ Samsung ในข้อได้เปรียบของ Galaxy S4 กับ iPhone
วิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
วิทยากรอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้จนท.อบต ทั่วประเทศในโครงการของ TOT
ผลิตรายการโทรทัศน์ Boy Toys ททบ.5
กํากับรายการถ่ายทอดสด อาทิ งานพระราชพิธี, รายการประกวดร้องเพลง C-SA
กํากับรายการโทรทัศน์ อาทิ IE Show.com, ศึก 12 ราศี, วันวานยังหวานอยู่, วีไอพี,
3 แซ่บ
ผลิตงานโฆษณา (TVC), VDO presentation, ถ่ายทํา ตัด-ต่อ
บริษัท ที่รัก โปรดักชั่น จํากัดหนังสือ เกิร์ลส์แอนด์อะดัลล์
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ข้อมูลการติดต่อ
web: www.sharkshows.tv
Twitter : @sharkshows (follower 76,000++)
instagram : @sharkshows
facebook :facebook.com/shoppingshark
facebook.com/sharkshop
Email : tee36s@gmail.com
Mobile: 090-9838999, 081-6218666
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สรานี สงวนเรือง
พิธีกร และนักแสดง

ข้อมูลส่วนบุคคล
 เกิดวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2534
 ชื่อเล่น เฟื่องลดา
การศึกษา
 อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เอกภาษาอังกฤษ/โทศิลปะการละคร)
 ประถม/มัธยม : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานในวงการบันเทิง


















พิธีกรรายการแบไต๋ไอที ช่อง 9
พิธีกรรายการ True Inside News 58
พิธีกรรายการ Healthy Home (TNN2)
Music Presenter Fitne coffee/Fitne Choco
พิธีกรงานแถลงข่าว Thailand Game Show Big Festival 2013
พิธีกรภาคสนาม True AF9-AF10
พิธีกรรับเชิญรายการแบไต๋ไฮเทค Daily 5 Live
พิธีกรงานเปิดตัว skin care จากออสเตรเลีย (Enbacci Brand)
พิธีกร Event Notebook Dell
ละครบันทึกกรรม ตอนรักน่าดู ช่อง 3
โฆษณา Dutch-mill 4 in 1 (TVC)
โฆษณา close-up white now (โรงภาพยนตร์/BTS/จอพารากอน)
MV บรรยากาศชวนเพลี่ยงพล้า ดิว เดอะสตาร์
นักแสดงรับเชิญภาพยนตร์จีน Happy Family
ภาพยนตร์เรื่อง Love So What?!
Print ads: ธนาคารกรุงศรี
Seventeen ambassador 2011 (Seventeen Most talented/ Pan cosmetics’
rising girl)
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กิจกรรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





นักร้องสากล ชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUBAND)
ผู้นําเชียร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย CU singingcontest 2010-2011
รองประธานกรรมการ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2550)

รางวัลและเกียรติประวัติ
2556
2554
2553-2554
2551

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาธิตเกษตร
Seventeen Most Talented/ Pan Cosmetic's Rising Girl
ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รางวัลเชิดชูเกียรติรองอันดับ 1 ของรุ่น ผลการเรียนดีเด่นความประพฤติดีตลอด 12
ปี (GPAX: 3.97)

ข้อมูลการติดต่อ
twitter: @faunglada
Instagram: @faunglada
Facebook: www.facebook.com/FLD.official
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ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี และ
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษา
y ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
y ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
y ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การทํางาน
2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายวิชาทีส่ อนในช่วง 3 ปี
330 281 Library and Information Literacy
330 354 Literature for Contemporary Performing Art
330 382 Records and Archives Management
335 500 Research Methodology in Languages, Inscriptions and Literature
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2551). “เนื้อหาของสารสนเทศในบอร์ดหาคู่สนทนาทาง
อินเทอร์เน็ต.” บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 26, 1-3
(มกราคม-ธันวาคม): 12-23.
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2554). การสร้างสรรค์การแสดงประกอบแสง เสียง เรื่อง
อุรังคธาตุปกรณัม. ขอนแก่น, ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2556). ความต้องการสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเอาเซียนของผู้ร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาว. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ทุนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2557). แนวทางการจัดการสารสนเทศคลังผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี. (อยู่ระหว่างดําเนินการวิจัย)
บทความ
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2551).“ความสําคัญของบทการแสดงประกอบแสงและเสียง.”
ดํารงวิชาการ. 7, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 77-95.
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2552). “การจัดการความรู้ด้านจารึกวิทยา ตามทิศทางการพัฒนาสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา.” ใน ภาษา-จารึก ฉบับที่ 11 : การประชุมทางวิชาการ
เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 90 ปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่อง
สารัตถะจากจารึกและวรรณกรรมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ภาวิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิศปัตย์ ชัยช่วย และ ยศัสวิน บุญช่วย. (2552).“การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถ่ายดิจิทัล.” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ. 3, 2
(ตุลาคม-มีนาคม): 200-223.
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2553). “การสร้างแบรนด์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย.” สารสนเทศศาสตร์.
28, 1: (มกราคม-เมษายน). 51-59.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบ
และกํากับการแสดง วรรณกรรมการแสดง
ข้อมูลการติดต่อ
สถานที่ทํางาน : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ. หน้าพระลาน
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2222-6818, 08-2317-6707
E-mail: sudsanan@gmail.com
facebook: witsapat.chaichuay
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พริมรตา เดชอุดม
พิธีกร และนักแสดง

ข้อมูลส่วนบุคคล
y เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
y ชื่อเล่น จ๊ะจ๋า
y เป็นทีร่ ู้จักจากผลงานละคร น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
การศึกษา
y
y
y
y

กําลังศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประถมโรงเรียนประภามนตรี

ผลงานในวงการบันเทิง
ผลงานละครโทรทัศน์
เริ่มเล่นละครเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยปีนั้นแสดง 2 เรื่อง คือ จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า และแก้วตาพี่
เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ปลาไหลป้ายแดง ต้มยําลําซิ่ง ก้นครัวตัวแสบ แรงปรารถนา The Sixth Sense
สื่อรักสัมผัสหัวใจ ภาค 2 สามี
ผลงานมิวสิกวิดีโอ
y
y
y
y
y

เพลงหัวใจล้มเหลว –เสือใหญ่
เพลงไม่มีใครรู–้ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร
เพลงได้ไหม–โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
เพลงได้ดั่งใจ–พลพล
เพลงทําบุญด้วยอะไร เพลงหยาดเพชร–สุเมธ

พิธีกร
y รายการบุษบาริมรั้ว
y รายการ I like it
y รายการฮวงจุ้ยหมายเลข 8
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โฆษณา
y
y
y
y
y
y
y
y
y

รถยนต์มิตซูบชิ ิ Lancer Invecs III CVT
Nokia 1110, 1600
ชาขาวเพียวริคุ
ฮานามิ
Sizzler
ยาสตรีบัวแก้ว
รถไฟฟ้า BTS
Pizza Hut
Sunsilk

รางวัลและเกียรติประวัติ
2551

รางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากละครเรือ่ ง จันทร์
เอ๋ยจันทร์เจ้า
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกรี สินธุภญ
ิ โญ
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
นักเขียนบทความด้านไอที

การศึกษา
2544
2542
2538

Ph.D. Computer Engineering, Chulalongkorn University
M. Eng. Computer Engineering, Chulalongkorn University
B.Eng. Computer Engineering, Chulalongkorn University

ผลงานเพื่อสังคม
2556
2555

จัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่
ของแผ่นดิน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ช่างภาพอิสระกลุ่ม Escape ผู้ริเริ่มจัดนิทรรศการ จากตาเราสู่ใจเขา
“From My Eyes to Your Heart” ณ ศูนย์การค้า Terminal

254

ภัคสิร์ชา ราย
พิธีกร และนักแสดง

ข้อมูลส่วนบุคคล
y ชื่อเล่น ปันปัน
ผลงานในวงการบันเทิง
ผลงานการแสดง
y
y
y
y
y
y

เฮง เฮง เฮง
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
7 มหัศจรรย์
หลบผี ผีไม่หลบ
ภาพยนตร์สั้น : The Jackpot รักล็อตใหญ่
เจ้าจอมมารดาแพ (คุณแพ) ใน ธิราชเจ้าจอมสยาม ละครโทรทัศน์กึ่งสารคดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี
การสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พิธีกร
y รายการ กล้าคิด กล้าทํา
y รายการ iTelecom รายการเพื่อคนทันสมัยที่ให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร
โทรคมนาคม และไอทีทั้งในปัจจุบัน และในโลกอนาคตที่กําลังจะมาถึงด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทกุ คนได้รู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพก่อน
ใคร ออกอากาศทางสถานี TNN 24 True Visions 7
y รายการพลังงานวันนี้ ช่วงพาชิมเที่ยวทั่วไทย ออกอากาศสถานี TNN2 True Vision
85 และช่อง 120
รางวัลและเกียรติประวัติ
รางวัลนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน งานเกียรติยศ ของ โรงเรียนบดินทร์เดชา
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อาจารย์ เภสัชกร ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน
อาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
2554
2550
2548

PhD. (Stem Cell and Regenerative Biology), University College London
MSc. (Integrative Neuroscience), Imperial College London
ภบ. (เภสัชศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน
2557-ปัจจุบัน
2556
2556-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน












ใจสบาย กายเป็นสุข
รายการวิทยุด้านสุขภาพและการแพทย์
ร่วมด้วยช่วยกัน feel good radio
Global News & Music
รายการวิทยุเล่าข่าวภาษาอังกฤษ
ร่วมด้วยช่วยกัน feel good radio
Science Guide
รายการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์
โทรทัศน์ NSTDA
วิทยากรบรรยายและพิธีกร

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1. Prasongchean W. and Ferretti P., Autologous Stem Cells For Personalized
Medicine, New Biotechnology, 2012 (Impact factor 2.756)
2. Leonardo Guastia,* Prasongchean W.,* Georgios Kleftourisa, Sayandip
Mukherjeeb, Adrian J. Thrasherb, Neil W. Bulstrodec and Patrizia Ferretti, High
Plasticity of Pediatric Adipose Tissue-Derived Stem Cells: Too Much for
Selective Skeletogenic Differentiation?, STEM CELLS Translational Medicine
2012 (* Contributed equally as first authors)
3. Prasongchean W., Bagni M., Calzarossa C., De Coppi P. & Ferretti P.,
Amniotic Fluid Stem Cells Increase Embryo Survival Following Injury,
Stem Cells & Development, 2011 (Impact factor 4.459)

256

4. Prasongchean W., Calzarossa C., De Coppi P. & Ferretti P., Transplanted Rat
Amniotic Fluid Stem Cells Increase Survival In A Chick Injury Model,
Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2009
5. McArthur S, Prasongchean W, Gillies G, and Solito E., A Critical Role For The
Anti-Inflammatory Protein Annexin A1 In Microglial Phagocytosis, FUND
CLIN PHARMACOL., 2008
การนําเสนอแบบปากเปล่า (oral presentations)
1. Weerapong Prasongchean, Stem cells for health and wellness: pharmacy
challenges for the 21st century, NAPA2013 conference, 2013
2. Weerapong Prasongchean, Stem cells-based biopharmaceuticals, ASEAN Life
Science conference, 2013
3. Weerapong Prasongchean, Stem cells and regenerative medicine: a primer for
health professionals, CME meeting, Bangkok hospital group, 2013
4. Weerapong Prasongchean and Thouchcha Lerdvilai, Stem Cell Crosscurricular Learning in High School Education, 5th International Conference on
Educational Research (ICER), 2012
5. Prasongchean W., Prospects of autologous stem cells for regenerative
medicine, Department of medicine, Ministry of Public health, Thailand, 2012
6. Prasongchean W., Somatic Stem Cells: properties and potential for
regenerative medicine, The Thai Society for Stem Cell research meeting,
Thailand, 2012
7. Prasongchean W., Regenerative Pharmacy: Pharmacy Challenges in the
21St Century, ATPER2011, Association of Thai Professionals in Europe,
Copenhagen, Denmark, 2011
8. Prasongchean W., Potential of Somatic Stem Cells for Tissue Repair, The
1st Thai-UK Stem Cell Network meeting, Sheffield, UK, 2011
9. Prasongchean W., Stem Cells and Health Promotion, StopDrink Anti-alcohol
Association, Bangkok Thailand, 2011
10. Prasongchean W., The Promise of Stem Cells in Basic Research and
Regenerative Medicine, The 4th Samaggi Academic Conference, London
School of Economics and Political Science, London UK, 2011
11. Prasongchean W. and Ferretti P., Is There A Neurogenic Niche In The
Choroid Plexus?, The 23rd Head Group Meeting, Institute of Child Health,
University College London, London UK, 2011
12. Prasongchean W. and Ferretti P., Derivation Of Induced Pluripotent Stem
Cells From Human Adipose Tissue Of Young Patients, Institute of Child
Health, University College London, London UK, 2010
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13. Prasongchean W. and Ferretti P., Investigating Potential of Human AdiposeDerived Cells for Tissue Regeneration, Developmental Biology, Institute of
Child Health, University College London, London UK, 2010
14. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Amniotic Fluid Stem Cells In
Regenerative Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand, 2009
15. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Transplanted Rat Amniotic
Fluid Stem Cells Increase Survival In A Chick Injury Model, The 2nd
World Congress of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine
International Society (TERMIS) in conjunction with 2009 Seoul Stem Cell
Symposium in Seoul, Korea, 2009
16. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Investigating Neural And
Therapeutic Potential Of Amniotic Fluid Stem Cells, 2nd National Frontier
Research Network Congress, Commission on Higher Education of Thailand,
Pattaya, Thailand, 2009
17. Prasongchean W., Stem Cell Research for Pharmaceutical Development,
ATPER2009, Association of Thai Professionals in Europe, Paris, France, 2009
18. Prasongchean W., Stem Cells and Regenerative Medicine: Pharmaceutical
Perspectives, Seminar in Pharmaceutical Technology, Faculty of
Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand, 2008
19. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Amniotic Fluid Stem Cells and
Neural Repair, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn
University, Bangkok Thailand, 2008
20. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Amniotic Fluid Stem Cells for
Neural Repair, Genes, Development & Disease Theme Seminar, Institute of
Child Health, University College London, UK, 2008
21. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Characterization and Neural
Potential of Amniotic Fluid Stem Cells, Stem Cell Interest Group, Institute
of Child Health, University College London, UK, 2008
22. McArthur S; Prasongchean W; Gillies G; Solito E. A Critical Role for the AntiInflammatory Protein Annexin A1 in Microglial Phagocytosis, EPHAR2008,
The Federation of European Pharmacological Societies Congress, University
of Manchester UK, 2008
23. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Neural and Therapeutic
Potential of Amniotic Fluid Stem Cells, Neural Development and
Developmental Biology joint-meeting, Institute of Child Health, University
College London, 2008
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24. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Transplantation of Amniotic
Fluid Stem Cells into Chick Embryos, Developmental Biology meeting,
Institute of Child Health, University College London, 2008
การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation)
1. Napat Tandikul, Tanapong Watchararot, Wirote Juntong, Siwat Poompouang
and Weerapong Prasongchean, Properties and antioxidant enzyme activity of
human adipose-derived stem cells, 13th FAOBMB International Congress of
Biochemistry and Molecular Biology, 2012
2. Prasongchean W., Vernay B. and Ferretti P., Neurogenesis And nerves In the
Choroid Plexus, The 8th IBRO World Congress of Neuroscience, Florence,
Italy, 2011
3. Prasongchean W. and Ferretti P., Investigating Multilineage Potential Of
Adipose Tissue-Derived Cells, UKNSCN2011, UK National Stem Cell Network
Annual Meeting, University of York UK, 2011
4. Prasongchean W. and Ferretti P., Neural Differentiation Potential Of
Human Adipose Stem Cells, UKNSCN2010, UK National Stem Cell Network
Annual Meeting, University of Nottingham UK, 2010
5. Prasongchean W. and Ferretti P., Do Fat Tissue-Derived Cells Turn Into
Neurons? Poster Competition, University College London, 2010
6. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Neural Potential Of Amniotic
Fluid Stem Cells, 2nd CU stem cell annual meeting, Chulalongkorn
University, Bangkok Thailand (1st prize), 2010
7. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Amniotic Fluid Stem Cells
Increase Survival of Injured Chick Embryos, Human Pluripotent Stem Cells
Symposium: Interrogating Disease And Development, Science Foundation
Ireland (SFI) student bursary award, Dublin, Ireland, 2009
8. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., The UCL Centre for Stem Cells
and Regenerative Medicine launch conference, University College London,
2009
9. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Characterization Of Rat
Amniotic Fluid Stem Cells In Vitro And In A Chick Injury Model,
UKNSCN2009, UK National Stem Cell Network Annual Meeting, Oxford
University, 2009
10. Prasongchean W. DeCoppi P and Ferretti P., Amniotic Fluid Stem Cells Are
Highly Plastic and Can Increase Chick Embryo Survival Following Neural
Injury, ICH Research Day, Institute of Child Health, University College
London, 2008
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Book Chapter
1. Weerapong Prasongchean and Patrizia Ferretti, Adult neurogenesis and
regeneration in vertebrates, Stem Cell and Regenerative Medicine Book
Series (under revision), 2013
2. Weerapong Prasongchean and Patrizia Ferretti, Amniotic fluid-derived stem
cells for the repair of prenatal and perinatal defects, Perinatal Stem Cell
(under revision), 2013
บทความ
1. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, เซลล์ต้นกําเนิดชอบออกกําลังกาย 1, วารสารเบิกฟ้า, กันยายน
2555
2. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, เซลล์ต้นกําเนิดชอบออกกําลังกาย 2, วารสารเบิกฟ้า, ตุลาคม 2555
3. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, สเต็มเซลล์ที่รัก, Thai Bioinformatics E-magazine, 2554
4. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, เซลล์ต้นกําเนิดกับสังคม ThaiStem E-Magazine, 2554
5. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, เซลล์ต้นกําเนิด: What? Where? When? Who? How?,
STEMkids, http://thaistemkids.wordpress.com/, 2554
6. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม, Regenerative Pharmacy,
http://cellrx.wordpress.com/, 2554
7. วีระพงษ์ ประสงค์จีน, เซลล์ต้นกําเนิดกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม, Stem cells and
regenerative medicine, http://pgank.wordpress.com/, 2554
รางวัลและเกียรติประวัติ
2553
2549-2554
2548
2548

รางวัล The Anglo-Thai Society Educational Excellence Awards
(การแพทย์) Anglo-Thai Society สําหรับนักศึกษาไทยในสหราชอาณาจักรที่มี
ผลงานวิชาการโดดเด่นในสาขาต่างๆ
ทุนรัฐบาลระดับปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ โครงการทุนศึกษา
ชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ งานประกาศเยาวชน
ดีเด่นและผู้ทําคุณประโยชน์แก่เยาวชน วันเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลนักเรียนทุนยอดเยี่ยม มูลนิธิดํารงชัยธรรม
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ประวีณา ธาดาพรหม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สํานักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์และ
ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

การศึกษา
y ปริญญาโท คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
y ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทํางาน
2555-ปัจจุบัน
2553-2555
2552-2553
2545-2552

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้จัดและผู้ผลิตรายการ สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

261

Ms Dianne Cmor
Deputy University Librarian
Nanyang Technological University Libraries, Singapore

การศึกษา
 ปริญญาโทสาขา Library & Information Studies จาก McGill University
 ปริญญาโทสาขา English Literature จาก York University
 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา English Literature จาก Trent University
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยตลอดจนสนับสนุนและดูแลบรรณารักษ์
วิชาชีพเพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการในต่างประเทศ มีความสนใจพิเศษด้านการวางแผนและการจัดการ
ห้อ งสมุ ดรวมทั้ ง การใช้ แ ละผลกระทบต่ อทรั พ ยากรและบริ ก ารห้ อ งสมุ ด นอกจากนี้ ยัง มีค วาม
เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศและการจัดการห้องสมุดเป็นอย่างดี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากรและ
อาจารย์ประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
2533
2530
2525
2521

D.A. (Library and Information Science), Simmons College, U.S.A.
M.S. (Library and Information Science), Simmons College, U.S.A.
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (เกียรตินิยม) (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทํางาน
2556-ปัจจุบัน
2552- 2556
2548-2552
2547-2548
2543-2547
2541-2543
2539-2541

รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ และคณะ . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 1) ของ สํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2552 – 2555. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
พรรณพิมล กุลบุญ, พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ และ วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์.
การประเมินหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์.กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์. “ภาวะผู้นําในห้องสมุดมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา.” (กําลังดําเนินการ).
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บทความวิจัย
Pimrumpai Premsmit. “The Library and Information Science Database Thailand.”
in Proceedings of NIT' 92 : 5th International Conference on New
Information Technology. Ching-chih Chen, ed. West Newton: Micro Use
Information, 1992.
Pimrumpai Premsmit. "Information Needs of Academic Medical
Scientists at Chulalongkorn University." Bulletin of Medical Library
Association (U.S.A). 78 (October 1990): 384-387.
บทความ / บทในหนังสือ
Pimrumpai Premsmit. “Managing E-Resources at Chulalongkorn University,”
in Ramaiah, C.K et al, eds. Electronic Publications: Papers Presented at
the International Conference on Electronic Publications (ICEP 2012)
Pondicherry University, 1-2 March 2012. 278-285. Puducherry:
Pondicherry University, 2012.
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์. "แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์." ใน
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจยั และสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1 - 7,
1-3 - 1-18. นนทบุรี : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์. "การจัดการห้องสมุด." ใน บรรณารักษ์: คู่มือฝึกอบรมครู,
1 - 54. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เป็นต้น
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
ปี 2555

ปี 2554

29 ก.พ. 2 มี.ค. ได้รับเชิญจาก Department of Library and
Information Science, Pondicherry University ให้นาํ เสนอผลงานทาง
วิชาการเรื่อง Managing E-Resources at Chulalongkorn University ในการ
ประชุมนานาชาติ เรื่อง “Electronic Publications – 2012” ที่เมือง
Puducherry ประเทศสาธารณรัฐ อินเดีย
y 9 ต.ค ได้รบั เชิญจาก Pacific Neighborhood Consortium (PNC) ให้เป็น
ผู้ดําเนินการประชุม ในหัวข้อ "Knowledge Sharing beyond Borders:
Library Digitization, Cooperation, Networking, Challenges" ในการ
ประชุมเรื่อง "Managing Climate Change: From Science to Digital
Humanities and Sustainability" ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ
y 29 ส.ค. - 3 ก.ย. เข้าร่วมประชุม 2011 International Seminar on Digital
Publishing and Digital Libraries ณ Tsinghua University Library, China
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งานบริการทางวิชาการ
วิทยากร
2555

กรรมการ
2555
2554

31 ส.ค - วิทยากรและผู้ดําเนินรายการ ในการอภิปรายเรื่อง "การพัฒนา
ห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน" เวลา 13.30 - 16.20 น. ณ โรงแรมพูลแมน
บางกอกคิงเพาเวอร์
3 - 4 พ.ค. - วิทยากรบรรยาย เรื่อง โอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้ Cloud
Computing ในวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ซึ่งจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับฝ่ายบริการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
12-15 พ.ย. - กรรมการการประชุม 14th International Conference on
Asia- Pacific Digital Libraries (ICADL 2012) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
y กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
y กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ
2555

y มิถุนายน 2555 - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยเรื่อง การใช้สารสนเทศทาง
การเกษตรของเกษตรในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดทําโดย
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
y 14 พฤษภาคม 2555 - ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี
y พฤษภาคม 2555 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นต้น
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รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
อาจารย์ประจําภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
y เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
การศึกษา
2542
2534
2533

Doctor of Philosophy (Management of Technology)
School of Management, Asian Institute of Technology, Thailand
Master of Business Administration (General Management)
University of Colorado (Boulder), U.S.A.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทํางาน
2553-ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ขัน้ 36,780 บาท ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
2547
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2547
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะ
2543
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
2536
และการบัญชี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536
ผลงานทางด้านบริหาร
y ประธานกรรมการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 –
2553
y หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 – 2553
y ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 2553
y กรรมการดําเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ทางธุรกิจ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2546 – 2550
เลขานุการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2543 – 2547
กรรมการดําเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2544 – 2546
กรรมการดําเนินงานห้องปฏิบัติการด้านการจัดการ (Management Cockpit) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการนโยบายการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2554-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการอํานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 –
ปัจจุบัน
กรรมการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรทางการเกษตร (OCARE) เมือ่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการ Apac Asia Pacific Advisory Committee for Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการ Association of Asia-Pacific Business School (AAPBS)
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ผลงาน
ผลงานด้านวิชาการ
พสุ
พสุ
พสุ
พสุ
พสุ

เดชะรินทร์. ผู้นาํ ทะลุคมั ภีร์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ Bizbook, 2549.
เดชะรินทร์. คู่มือผูบ้ ริหาร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, 2548.
เดชะรินทร์. ยอดผูน้ ํายุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, 2547.
เดชะรินทร์. กลยุทธ์ใหม่ในการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, 2546.
เดชะรินทร์. Balanced Scorecard : รู้สึกในการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
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พสุ เดชะรินทร์. เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard
และ Key Performance Indicators. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546.
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์. การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
ผลงานวิจัย
พสุ เดชะรินทร์. การนํา Balanced Scorecard มาใช้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546.
ขวัญใจ ขันธวิทย์ สมชนก คุม้ พันธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
และภาวะผู้นาํ ในองค์การธุรกิจเอกชน. กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
พงศา พรชัยวิเศษกุล กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ วสันต์ ภูวภัทรพร และ พสุ เดชะรินทร์.
การศึกษาค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเป็นค่า Terminal Handling Charge.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
Decharin, P., Wiriyapinit, M., Nattapee, W., "Framework of Creating Business Model
Innovation : Case Study of Thai Business Orgazations", HCU Journal,
Huachiew Chalermprakiet University 4, 2012.
Kittikowit, S., Decharin, P., Pornpakakul, S., Hawat, P., "Transferee Characteristics and
Successful Level of Knowledge and Technology Transfer : Case Studies in
Thailand, INRIT 2012, Bangkok, Thailand", International Journal of the
Computer, the Internet and Management 20, 2012.
Decharin, P., "Performance Measurement System in the Public Organizations: A
Framework and its Application", International Journal of Computer
Applications (IJCA), 2012
Decharin, P., "Strategic Innovation", Chulalongkorn Business Review, 2008.
Wiriyapinit, Mongkolchai., Decharin, P., "Transforming the Organization in Thai Public
Sector into Learning Organization : An Explannatory Case Study Research",
Chulalongkorn Business Review : 117-118, 2008.
ผลงานด้านอื่นๆ
y ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน
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ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
นักแสดงและผู้ประกาศข่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล
ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ มีชื่อเดิมว่า บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์ (ชื่อเล่น: บ๊อบ) เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2522 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวในจํานวนพี่น้อง 6 คน
ด้านการศึกษา
ศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เรี ย นโรงเรี ย นอุ ด มศึ ก ษาลาดพร้ า ว
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับปริญญาตรีและ
ปริ ญ ญาโทวิ ศ วกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า ) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตอนเรี ย นอยู่ เ ป็ น ติ ว เตอร์ ส อน
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ตั้งแต่ปี 1
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เป็นนักแสดง ผู้ประกาศข่าวทาง สทท. และ โมเดิร์นไนน์ทีวี พิธีกร ชาวไทย โดยเริ่มเข้าสู่วงการ
บันเทิงจากการได้รับตําแหน่งหนุ่มแพรว ปี 2000 เริ่มด้วยภาพยนตร์ ผีสามบาท จากนั้นแสดงละคร
เรื่อง สุดดวงใจ, ปีกมาร, กิเลสมาร และ นางโจร ยังเป็นพิธีกร 9 Sci, มายา TV และ ทายได้ให้เลย
เป็นผู้ประกาศข่าว เคยได้รับรางวัลเมขลาสาขานักแสดงดาวรุ่งชายในปี พ.ศ. 2544 จากละคร
สุดดวงใจ และเป็น 1 ใน 10 พิธีกรประชาชนนิยม ท็อปอวอร์ด ได้รางวัลในฐานะผู้ประกาศ และ
พิธีกรดีเด่น จาก Sudsupda Young & Smart Vote 2005
นอกจากนั้ น ยั ง ร่ ว มหุ้ น กั บ เพื่ อ นเปิ ด บริ ษั ท ปราชญ์ ส ยาม รั บ ทํ า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบวิ ศ วะใน
ภาคอุ ต สาหกรรม และเปิ ด โรงเรี ย นกวดวิ ช าชื่ อ โรงเรี ย นณั ฐ บดิ น ทร์ ก วดวิ ช า ย่ า นบางแค
ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนไลน์ Clickforclever.com
ผลงานด้านพิธีกร
•
•
•
•
•
•
•

9 Sci
มายา TV
ทายได้ให้เลย
บ้านและสวน
สยามทูเดย์
วิทยสัประยุทธ์
Sci Fighting วิทย์สู้วิทย์
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•
•

ร้อยมือสร้างเมือง
ผลงานล่าสุด ทีวีดิจิตอล สถานีเด็กและครอบครัว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
รายการ “Top News Variety” วาไรตี้ข่าวรูปแบบใหม่ ออกอากาศพร้อมกัน 2 ช่อง คือ
สถานี SD ช่อง 28 และสถานี HD ช่อง 33 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00
น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
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อาจารย์ ดร. ยรรยง เต็งอํานวย
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
y อายุ 59 ปี
การศึกษา
y ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
y ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
การทํางาน
y อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2519
y กรรมการในคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
y คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
y คณะกรรมการวิ ช าการคณะที่ 1046 มาตรฐานระบบการจั ด การความปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
y คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
y ที่ปรึกษาวางแผนระบบสารสนเทศให้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
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นฤมล กิจไพศาลรัตนา
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญระดับ 9 (P4) และ
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
2526
2521

ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทํางาน
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพระบบงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรณาธิการบริหาร วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายเรื่อง Information search strategies in social sciences ให้กับนิสิต
นานาชาติ หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
2550-ปัจจุบัน บรรยายเรื่อง “การค้นสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ และการอ้างอิงเอกสาร” ให้กับ
นิสิตปริญญาโทภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
2550-2555 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แหล่งข้อมูล/การอ้างอิง” ให้กับนิสิตปริญญาโท
ภาควิ ชาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาฯ
2548-2555 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Information search strategies in social sciences
ให้กับนิสิตนานาชาติหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAID) คณะรัฐศาสตร์
จุฬาฯ
2529-ปัจจุบัน กรรมการประสานงานเครือข่ายห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529-ปัจจุบัน ร่วมสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ (Skills in social inquiry)
วิชาบังคับ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2552-2553
2550-ปัจจุบัน
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ผลงานทางวิชาการ
มีผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 60 เล่ม ได้แก่ประเภทหนังสือตํารา และผลงานวิจัยรวม 31 เล่ม
และบทความทางวิชาการอีก 29 บทความ และได้นําผลจากการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในห้องสมุด
คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ทําให้ห้องสมุดได้รับรางวัลต่างๆหลายรางวัล ที่เด่นๆ ได้แก่
ปี 2550 รางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย ด้านประสิทธิภาพการบริการ CU Quality Prize
ปี 2551 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการให้บริการ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และปี 2553 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ด้านรายกระบวนงาน จากคณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ตัวอย่างผลงานวิชาการได้แก่
ผลงานวิจยั
2555 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 (มิ.ย. 54-พ.ค. 55)
2553 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่: การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อ การบริหารคุณภาพ
ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) ในการบริหารจัดการงาน
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-ปัจจุบัน
2548 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย
หัวข้อเรื่อง วาทกรรมวัฒนธรรม: การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม
2548 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย
หัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมการเมือง
2547 การวิ เ คราะห์ ก ารอ้ า งถึง ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-2546
2547 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อกาเรียน
การสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์
2546 รายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มตี ่อ
การเรียนการสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544
2545 บรรณานุกรมและบทวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และเอกสารวิจยั สาขารัฐศาสตร์ในห้องสมุด
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2504-2543
2544 การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 ความคิดเห็นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียน
การสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ (240-0102) ปีการศึกษา 2542
2536 ความต้องการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI: ฐานข้อมูลซีด-ี รอมสาขาสังคมศาสตร์ ใน
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

273

2534
2533
2529

ความต้องการข้อสนเทศของนักสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้วารสารสาขาการพยาบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือ / ตํารา
2556 ค้น คว้า อ่าน เขียน: ทักษะเพือ่ การเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์
2550 การอ้างอิงเอกสาร (Documentation) พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง
2547 การสืบค้นสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ (Information search strategies in social
sciences)
2546 การอ้างอิงเอกสาร (Documentation) พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขปรับปรุง
บทความวารสาร
2553 ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่: การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารคุณภาพ
ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยสมาคม
ห้องสมุดฯ. 3 (ม.ค.-มิ.ย. 2553): 13-26.
2551 การบริหารจัดการห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเทคนิค
การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard). วารสารวิจัย
สมาคมห้องสมุดฯ 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2551): 30-46.
2551 การบริหารจัดการห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) .วารสารวิจัย
สมาคมห้องสมุดฯ. 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2551): 60-72.
2549 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 22
(ก.ค-ธ.ค 2549): 64-80.
2549 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียน
การสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์. ข่าวสารห้องสมุดใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 22(ม.ค-มิ.ย 2549): 33-51.
2539 การสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศด้วยบริการทันสมัย. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 12(พ.ค.-มิ.ย. 2539): 1-9.
2539 พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch: บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Web.
ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12(มี.ค.-เม.ย. 2539): 12-20.
2539 ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI: ฐานข้อมูลซีด-ี รอม
สาขาสังคมศาสตร์ ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12(ม.ค.-ก.พ. 2539): 1-10.
2529 รายงานการวิจยั เรื่อง ผลการบําบัดรักษาด้วยหนังสือในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก.
วารสารห้องสมุด. 30(ต.ค.-ธ.ค. 2529): 106-126.
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ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการห้องสมุด (Library management) การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ การ
อ้างอิงเอกสาร (Documentation) การโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) และการสืบค้น
สารสนเทศทางสังคมศาสตร์
รางวัลและเกียรติประวัติระดับชาติ
2553

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจําปี 2553 จัดโดย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
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ฐาวรา สิรพิ พิ ัฒน์
นักเขียน พิธีกรและนักแสดง

การศึกษา
• ประถมศึกษา-อนุบาลสามเสน
• มัธยมศึกษา-โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
• ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนามปากกา ดร.ป๊อป เป็นนักเขียนชาวไทย ซึ่งสร้างชื่อเสียงจากงาน
เขียนวรรณกรรมเยาวชนชุด เดอะไวท์โรด (The White Road) เกิดวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2528
ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนโตของสุรเชษฐ์ และจุรีรัตน์ สิริพิพัฒน์ มีน้องสาวคนหนึ่งชื่อ
ฐิตาภา สิริพิพัฒน์ สมัยเด็ก ฐาวราเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ โดยเริ่มต้นจากหนังสือวอลดีสนีย์
ภาษาอังกฤษ และเริ่มพัฒนาการการอ่านเป็นการ์ตูน นิยาย รวมทั้งวรรณกรรมในลําดับต่อมา เขาได้
แรงบันดาลใจจากการอ่านและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์งานเขียน
รางวัลและเกียรติประวัติ
• พ.ศ. 2544-2545 หนังสือ ไวท์โรด ได้รับการโหวต เป็นนวนิยายอันดับ 1 จากเว็บไซต์เด็กดี
ดอตคอม (ได้รับการตีพิมพ์ซ้ํา 10 ครั้ง)
• พ.ศ. 2546 ได้รับทุนศตวรรษสมโภชให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเขียนเยาวชนไทยเพียงหนึ่งเดียว ที่ได้
แสดงเปิดงานแถลงข่าว Taipei International Book Exhibition 2009 หรือ TIBE 2009
ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
• เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ผลงานของดร.ป๊อบก็ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 นักเขียนไทยที่ได้
ไปเปิดนิทรรศการ ณ ประเทศเยอรมนี ในงาน Frankfurt Book fair 2009
• หนังสือ เกิร์ลส์แอนด์อะดัลล์ ได้รับการโหวต เป็นนวนิยายระทึกขวัญอันดับ 1 จากเว็บไซต์
เด็กดีดอตคอม
• หนังสือ เกิร์ลส์แอนด์อะดัลล์ สร้างสถิติยอดขายและยอดสั่งจองรวมกัน 1,300 เล่ม ใน 3
ชั่วโมง (ได้รับการตีพิมพ์ซ้ํา 31 ครั้ง)
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• หนังสือ เดอะไวท์โรด ได้รับการโหวต ให้ติด 1 ใน 100 หนังสือในดวงใจนักอ่านนักเขียน
จากผลสํารวจทั่วประเทศ
• #DrPop หัวข้อที่เก็บความคิดและคําคมของดร.ป๊อบ ขึ้นอันดับ 1 หัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
บนทวิตเตอร์ประเทศไทย ประจําวันที่ 10 มีนาคม 2554
• เป็นนักเขียนไทยที่มีแฟนคลับบนเฟสบุ๊คมากที่สุด และเป็นนักเขียนไทยคนแรกที่มีแฟนคลับ
บนแฟนเพจเฟสบุ๊คทะลุ 400,000 คน
• หนังสือ บอยส์แอนด์อะดัลล์ ขึ้นอันดับ 1 หนังสือขายดีทั่วประเทศตั้งแต่วันแรกที่วางแผง 4
เมษายน 2556 และถูกพิมพ์ซ้ํา 6 ครั้งใน 12 วัน
ผลงานบันเทิงและอื่นๆ
• พิ ธี ก รรายการดาวอั จ ฉริ ย ะ - ผลิ ต โดย บริ ษั ท บี อี ซี -เทโร เอ็ น เทอร์ เ ทนเมนท์ จํ า กั ด
(มหาชน) ออกอากาศทุกวันจัน ทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น. ทางไทยทีวีสีช่ อง 3
(ปัจจุบันยุติการออกอากาศแล้ว)
• พิธีกรรายการคมเซ็นเตอร์ (คู่กับ วิ โรจน์ ควันธรรม) - ผลิ ตโดย บริษัท อาร์เอส จํากัด
(มหาชน) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 00.30-01.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ปัจจุบันยุติการ
ออกอากาศแล้ว)
• ผู้เข้าแข่งขันเกมโชว์อัจฉริยะข้ามคืน - ล้านที่ 3 ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เวลา 22.3024.00 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3
• ตําแหน่งดาวรุ่ง (Rising Star) ดัชชีบอย ประจําปี พ.ศ. 2546
• นายแบบโฆษณาโครงการ "มายไอดอลส์ : มายแบรนด์ ส " ร่ ว มกั บ ธนชั ย อุ ช ชิ น และ
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
• ผู้ แ สดงทอล์ ก โชว์ ร่ ว มกั บ แพทย์ ห ญิ ง คุ ณ หญิ ง พรทิ พ ย์ โรจนสุ นั น ท์ และ เพชรยุ พ า
บูรณ์สิริจรุงรัฐ
• พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ บล็อกกี้ (Bloggie) จากโซนี่ (Sony) ร่วมกับ ชิน ชินวุฒิ นักร้องวัยรุ่น
ชื่อดัง, ยิปโซ นักแสดงและพิธีกร รวมทั้งเหล่าบล็อกเกอร์ชื่อดังอีกมากมาย
• วิทยากรโครงการดีแอมบาสซาเดอร์ (D Ambassador) ทูตแห่งความดีแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2553
• คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรายการดีแอมบาสซาเดอร์ (D Ambassador) ทาง
ไทยทีวีสีช่อง 3
• ผู้ขับร้องและโปรดิวเซอร์เพลง "ออโรร่า" หรือ "แสง" เพลงประจํารายการดีแอมบาสซาเดอร์
ทางไทยทีวีสีช่อง 3
• ผู้ดําเนินรายการ "เปิดโลกเปิดเล่ม" ทางช่องไทยพีบีเอส ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.
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ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
คอลัมนิสต์ และอาจารย์พิเศษ

การศึกษา
2555, 2556
2553

2552
2545-2551

ผ่านการอบรมหลักสูตร “Neuro-Linguistic Programming (NLP)”,
“การสะกดจิตบําบัด” และ“วิปัสสนากรรมฐาน 10 วัน”
ตามแนวทางของท่าน S.N.Goenka
คณะจิตวิทยาที่ Australian National University (มหาวิทยาลัยอันดับ 1
ของประเทศออสเตรเลีย) โดยได้รับทุน Australian National University
Thai Alumni Scholarship จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
คณะจิตวิทยาที่ Victoria University of Wellington
โดยได้รับทุน International Undergraduate Scholarship
จากมหาวิทยาลัย Victoria
วชิราวุธวิทยาลัย

การทํางาน
ปัจจุบัน

 คอลัมนิสต์ประจํานิตยสาร Secret คอลัมน์ Mind Management
 อาจารย์พิเศษประจําสถาบัน Bangkok School of Management
(BSM)
 วิทยากรประจําโครงการ One Million Read Thailand
 วิทยากรประจํารายการวิทยุ Bangkok Bright Side คลื่น MET 107
 วิทยากรประจํารายการ “รักลูกให้ถูกทาง”
 คอลัมนิสต์ประจํานิตยสาร “ธรรมดี” คอลัมน์ “ข้อคิดจากขุนเขา”
 วิทยากรรับเชิญด้านการพัฒนาชีวิต จิตวิทยา พุทธปรัชญา ศาสตร์แห่ง
ความสําเร็จ และทักษะการพูด โดยได้รับเชิญไปเป็นผู้ดําเนินรายการ เป็น
แขกรับเชิญบนเวทีเสวนา และเป็นวิทยากรบรรยายในหลากหลายองค์กร
สถานศึกษา และบริษัทชั้นนํา เช่น
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง 3, องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
(The World Fellowship of Buddhists), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (บรรยาย ณ ศูนย์การประชุม IMPACT ARENA เมืองทอง
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ธานี), Rotary Club of Bangkok, หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (BACC), The Rainbow Room - A Special Needs
Awareness Centre, ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน, ห้างขายยาตราเจ็ด
ดาว, บ้านอารีย์, โรงเรียนทอสี, บริษัท Britt WorldWide (BWW),
Keynote Speaker เปิดโครงการ RC. Sathorn English Public
Speaking Training 2013, ฯลฯ
ผลงาน







หนังสือจิตวิทยาพัฒนาชีวิต “สมองสงสัย ใจตอบ”
แปลหนังสือ “หัวใจสีขาว” (เขียนโดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย) จาก ภาษาไทย เป็น English
วิทยากรประจํารายการ “ธรรมดีมีเฮ” ช่วง “จิตวิทยาน่ารู้” คลื่น FM 107.5 MHz
วิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุ “บ้านปันรัก” และ “ธรรมะอารีย์”
สัมภาษณ์ลงนิตยสาร Hi-Class, Hello, 24/7, TALK, ชีวจิต และ กุลสตรี
แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ “กายใจ” - กรุงเทพธุรกิจ – ตอน “จับโกหกอย่าง
ผู้เชี่ยวชาญ”
 แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ “Book Lover Club”, “Voice TV” และ สถานีโทรทัศน์
Thai PBS
 แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ “ธรรมนิยาม” ตอน “จิตวิทยากับพุทธศาสนา”
รางวัลและเกียรติประวัติ
2554-2555 ประธานสมาคมนักศึกษาไทย: มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
2554
 ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพิเศษ “สร้างความรู้อย่างผู้นํา” (Creating
Knowledge: An ANU Vice-Chancellor's Course)
จัดอบรมโดยรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 2nd Prize and People's Choice award, 16th Lions Oratory Australian National University public speaking competition
2553
1st Prize and Best International Speaker award, Fenner Hall public
speaking competition - Australian National University
2552
ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์และที่ปรึกษาประจํากระทรวงการต่างประเทศ Mr. John A. McArthur
2551
ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์แห่งประเทศไทย จัดโดยสานักงาน ป.ป.ช.
2549
ได้รับทุนไปฝึกงานเต็มเวลาที่สถาบัน Smithsonian, Washington D.C.
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มัธยมศึกษา

โรงเรียนวชิรวุธวิทยาลัย : หัวหน้านักเรียน, หัวหน้าวงแจ๊ส, ประธานสมาคมโต้วาที,
คอลัมนิสต์ประจําวารสารพระมนูแถลงสาร, รางวัลเกียรติคุณเกรดเฉลี่ย 4.00,
ชนะเลิ ศ รางวั ล การแสดงความสามารถเรี ย นรู้ พ ระราชนิ พ นธ์ ในรั ช กาลที่ 6
ในระดับมัธยมต้น และในระดับมัธยมปลาย, Bhisidhisak Subarnbhesaj Prize
for Excellence in English, รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันความรู้รอบตัวสอง
สมัย, รางวัลชนะเลิศกวีนิพนธ์ดีเด่นระดับมัธยมต้น, ตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขัน
การตอบปัญหา Shell Quiz, ตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค,
สมาชิกสมาคมปัญญาชนแห่งวชิราวุธฯ
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รายชื่อผู้ลงทะเบียน การประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2557 (OAR Conference 2014)

29-30 พฤษภาคม 2557
การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology)
คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นางสาว

พัฐชญาณ์ กลับกลาง

ห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กรมเจ้าท่า

นางสาว

นิภาภรณ์ โพธิ์ศรี

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นางสาว

รัตนาภรณ์ สืบสนิท

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นางสาว

มลธิรา ธรรมวงศ์ชัย

กองบรรณสารและห้องสมุด

กระทรวงการต่างประเทศ

นางสาว

วนิดา สมตระกูล

กองบรรณสารและห้องสมุด

กระทรวงการต่างประเทศ

นางสาว

มธุรมาศ หมอยา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นาย

สิทธิชัย วงศ์นิล

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นาง

อาภารณี นิ่มทอง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นาง

แพรววนิด ธนานนท์

ห้องสมุด

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

นางสาว

รําไพพรรณ์ ไกรวศิน

ห้องสมุด

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

นาง

นวพร สุริยะ

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.

สุนทรี วัชรดํารงกุล

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาง

ดวงเนตร วงศ์ประทีป

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

เนณุภา สุภเวชย์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

ทองบ่อ ธรรมนิยม

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ภิคําพร แสงสมมาตร

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

วรวุฒิ ดวงเดือน

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

เสริมสุข สาธุธรรม

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

ฐิติ คําหอมกุล

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ปฤชญีน นาครทรรพ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

สุนันทา วงศ์ชาลี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ใบหยก คล้ายสินธุ์

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

เสาวรส หมอนสุภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและ
ของเสียอันตราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

วรางคณา พรมจักร์

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่าย
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

โสรยา มาตรานุรักษ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาง

สุปริญา ลุลิตานนท์

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ฌาลินี อรุณรัตน์

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายชื่อผู้ลงทะเบียน การประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2557 (OAR Conference 2014)

29-30 พฤษภาคม 2557
การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology)
คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นาย

พ้นพันธ์ ปิลกศิริ

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

สมชาย ไชยเกษร

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์

ธิติ เวชแพศย์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

พรรณนภา จินตศิริกูล

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

บวร ศักดิ์ศิริ

สถาบันภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

ณวัฒน์ เนียมแสง

หน่วยวิทยบริการ (ห้องสมุด) คณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาง

สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ

หน่วยวิทยบริการ (ห้องสมุด) คณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาง

อนุวงศ์ นุ่มลืมคิด

หน่วยวิทยบริการ (ห้องสมุด) คณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ปภัสรา อาษา

ห้องสมุด คณะจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

สมปอง กอวชิรพันธ์

ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาง

อรชร โอทองคํา

ห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์

บุษกร เลิศวีระศิริกุล

ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม

นาย

พิชญกิตติ์ ถิ่นเมืองปักษ์

ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม

นาย

สนอง วิลุนระพันธ์

ห้องสมุด สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ปรียาพร ฤกษ์พินัย

หอสมุด คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย

สุทัศน์ ทองศรี

ห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

นิตยา ไทรแก้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นาง

ปัทมาภรณ์ พิภพไชยาสิทธิ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นางสาว

พิชนันท์ รักษ์วรรณา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นาง

วัลลภา อรุณพัลลภ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นาง

วิมล ค้ําชู

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาย

สุวัฒน์ วิเชียรศิริ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาง

สุมนา หิรัญมหผล

ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

นาย

ฐากูร จินตะนฤมิตร

บริษัท Karger Libri

นางสาว

ณัชชา ดัมพ์ธนสาร

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

นาย

วศิน ธีรานุรักษ์

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

นางสาว

ณฐาพร ศิริสุวุฒิกุล

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริการ
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คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นาย

จตุพร อยู่ผาสุข

บริษัท เบนช์มาร์ค วิชัน จํากัด

ดร.

ชนันนา รอดสุทธิ

สํานักหอสมุดและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาว

พรทิพย์ ฟูจิตร์

สํานักหอสมุดและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาว

ศิริวรรณ ศิริภิรมย์

สํานักหอสมุดและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นาง

สุพัตรา พูนแก้ว

สํานักหอสมุดและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาว

ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว

ละมัย อินทวัตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง

นภาลัย ทองปัน

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง

เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง

ศสิญา เสือดี

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว

กัลยกร สิบแอง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

นางสาว

จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาว

ชมนาด บุญอารีย์

สาขาสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการจัดการ สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาง

วัลลภา เตชะวัชรีกุล

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว

วรรธนันทพร วิลัยรักษ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย

วีระชัย เตชะวัชรีกุล

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว

ศุภวรรณ อาจกล้า

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว

สุรินทรา หล้าสกูล

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว

อุทุมพร มณีวรรณ์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว

มัลลิกา กาญจนากร

ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย

ฉัตรชัย มุ่งธัญญา

สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว

ธัชชา นามนนท์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว

อารยา ศรีบัวบาน

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว

กนกวรรณ โพธิสม

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาว

พรวิเชียร แสนแก้ว

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาว

นันทมาลิน ณ นคร

นาย

สมชาย ติญญนนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นาง

วารี ภู่พูลทรัพย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาว

วรรณยา เฉลยปราชญ์

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาว

สุจิตรา ด้วงทอง

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาว

ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาว

รัชนี แสงแก้ว

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.

วารุณี อริยวิริยะนันท์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นาง

สมใจ วงศ์บุญรอด

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นาง

ปนัดดา เอี่ยมทัศน์

ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นาง

บัวระภา กลยนีย์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นาง

สายธาร สุเมธอธิคม

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาว

โสภา ไทยลา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาว

วราลักษณ์ ชิวปรีชา

นางสาว

ธันยกานต์ สินปรุ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาง

สุภารักษ์ เมินกระโทก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาง

ขวัญแก้ว เทพวิชิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาว

วิไลลักษณ์ อินมีศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาว

ธนพร อธิกิจ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาว

อนุรักษ์ อยู่วัง

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาว

รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน

ศูนย์อาสาสมัคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย

ศิวราช ราชพัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย

ฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย

ดุลยรัตน์ กรณฑ์แสง

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาว

พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย

รพีพร บูรณะเสน

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาว

สีปาน ทรัพย์ทอง

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาง

แสงเดือน อุบลศรี

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

นางสาว

ศศิธร ติณะมาศ

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาว

ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย

ธนศักดิ์ เมืองเจริญ

นางสาว

อิงอร อ้นบางเขน

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย

เฉลิมเกียรติ ดีสม

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
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คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นาย

ชวลิต ฮะกีมี

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นาง

ฐิติชญาน์ ทวนดิลก

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นาง

ธิดาพร สายทะโชติ

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาว

นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาว

นิสาชล กาญจนพิชิต

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นาง

รัศมี ปานดิษฐ์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นาง

วัชรีย์พร คุณสนอง

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาว

จํารัส ศรีลือ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

นางสาว

อรทัย บันลือ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

นางสาว

กัญฐณา มหาวงค์

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยพายัพ

นางสาว

ประกายรัตน์ ใจเที่ยง

สํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาย

สุนทร สายคํา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นาง

ชนกมาศ มติยภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด

นางสาว

นิตยา ใหญ่ปราม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด

นาง

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

สํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาว

บงกช ประกิตติกุล

งานหอสมุดศิริราช สํานักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

มณฑิรา พงษ์ศรี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

นาง

สุพัตรา นนทะภา

ห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

สุวัสสา พลับพลาชัย

ห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย

อภิชัย อารยะเจริญชัย

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

จันทรา เทพอวยพร

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

นงเยาว์ บุญเจริญ

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

เพชรดา ฐิติยาภรณ์

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

หม่อมหลวง

รติกร วรวุฒิ

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

สมปอง อ้นเดช

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าที่ร้อยตรี

สิขริน สุวรรณนที

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย

สุรศักดิ์ บุตรศรี

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล
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คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นาง

สุรัสวดี ดิษฐสกุล

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว

สุวรรณา กัญจนบุศย์

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

นาง

อังคณา สุริวรรณ์

หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.

มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยรังสิต

นาง

เยาวรัตน์ บางสาลี

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาว

ลมัย ประคอนสี

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์

ไชย มีหนองหว้า

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นาย

วรุตม์ ช้างเถื่อน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาว

ดารัด มุกดาอุดม

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นาย

เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

อาจารย์

สุรชาติ พุทธิมา

อาจารย์ ดร.

สุทธินันท์ ชื่นชม

อาจารย์ ดร.

ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.ดร.

กิ่งแก้ว ปะติตังโข

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นาย

กิตติศักดิ์ คงพูน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นาง

เปรมฤดี ปุญญฤทธิ์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์
์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.

วณิฎา แช่มลําเจียก

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาว

วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาว

จิณห์ตปาฏี พิบูลย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

นางสาว

เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาว

เบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นางสาว

ประภัสสร สาระนาค

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นาง

สุพิมล วัฒนานุกูล

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาว

จันทร์จิรา นกงาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นางสาว

นภสร ศรีวิลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology)
คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นางสาว

นุชศรา กลัดเนียม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นาง

ณัฐดินี ชมภูเอี่ยม

หอสมุดสาขา วังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาว

นวรัตน์ เขียวแก้ว

สํานักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาว

ยวิญฐากรณ์ ทองแขก

สํานักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นาย

วงศ์ต้น เบ็ญจพงศ์

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาย

สรกิจ ลามาตย์

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาง

สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาง

มณฑิรา นิวาศะบุตร

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาย

ปิยะณัฐ อังสนันท์สุข

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาง

พิศมัย นุ่มสวัสดิ์

สํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาว

เมตตา เปรมปรีดิ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาว

ดวงกมล เกษภาษา

มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

นาย

จิระ ไชยพัฒน์

โรงพยาบาลชลประทาน

นางสาว

ปาณิสรา วันแอเลาะ

โรงพยาบาลชลประทาน

นางสาว

ประภาพร รักชาติ

ห้องสมุด

โรงพยาบาลนครพิงค์

นาง

พรรษพร ห่านวิไล

ห้องสมุด

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นางสาว

เอื้อมเดือน อัตพันธ์

ห้องสมุด

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

นาย

วัชพล ป่งแก้ว

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นางสาว

วีรนุช สุขเข

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นาย

สุวิทย์ เถียรวัฒน์

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นาย

ไพบูลย์ คําสา

ห้องสมุด

โรงพยาบาลราชบุรี

นาง

พรเพ็ญ ตระกูลลักขณา

ห้องสมุด

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

นาย

ชูเกียรติ วงค์ใจหาญ

ศูนย์วิทยบริการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

นางสาว

รัชนี พรสี่

ศูนย์บริการข้อมูลวิจัย โครงการพระไตรปิฎก

วัดพระธรรมกาย

นางสาว

สุธีรา งามเกียรติทรัพย์

ศูนย์วิทยบริการ

วัดพระธรรมกาย

ดร.

วิญญู กินะเสน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

พันเอกหญิง

พัชรพร เปรมสมิทธ์

แผนกห้องสมุด กองวิทยาการ กรมแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ร้อยโทหญิง

สุภัทราภรณ์ กุลภา

แผนกห้องสมุด กองวิทยาการ กรมแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นางสาว

น้ําฝน อิ่มสําราญ

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก

นางสาว

นรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

นางสาว

นิสา เชยกลิ่น

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
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คํานําหน้านาม

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

นางสาว

วริสรา แสงอัมพรไชย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

นาย

อนุวัฒน์ แสงไสว

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นางสาว

จันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นาย

ชัยวัฒน์ บุญอาจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาว

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

นางสาว

พัชราพรรณ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ ห้องสมุด

สถาบันเกอเธ่

นางสาว

ภัขพิชชา กันตศิลป์

ห้องสมุด

สถาบันเกอเธ่

นางสาว

สิริรัตน์ ติณะรัตน์

ห้องสมุด

สถาบันเกอเธ่

MS.

Jana Hermann

สถาบันเกอเธ่

นาง

พนัดดา เทพญา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นาย

สมพร ขุมทอง

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นางสาว

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)

นาง

ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว

สถาบันพระปกเกล้า

นางสาว

สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นางสาว

วิภา กนกกรรณ์

ห้องสมุด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นางสาว

อาภรณ์ สิงห์สุธรรม

ห้องสมุด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นาง

มาลี หนึ่งน้ําใจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

นาย

ศิระ ศิลานนท์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

นาง

สายสวาท พระคํายาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

นางสาว

ฐิติรัตน์ สุวรรณปราโมทย์

หน่วยศึกษานิเทศก์

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาว

ผกาวรรณ กองกันภัย

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาว

รพีพรรณ ช่วงสกุล

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาว

รัชฎา เสนอคํา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาว

สุกฤตา หนูเอียด

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาว

สุทรามาศ ยะหัตตะ

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นาย

อนันต์ เกตุวิวัฒน์

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาว

สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ

ห้องสมุด

สํานักงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
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29-30 พฤษภาคม 2557
การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology)
คํานําหน้านาม
นาย

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ธีระวัฒน์ นิลละออ

กองกฎหมาย สํานักงานกฎหมายและคดี

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ร้อยตํารวจโทหญิง อรวรรยา จโนภาส

กองกฎหมาย สํานักงานกฎหมายและคดี

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

นาง

รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

นางสาว

สุนิดา บุญญานนท์

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ

นส

ณภัค อังควราธานัท

สํานักงานศาลปกครอง

นางสาว

วันทะนา จันทะวงษ์

สํานักงานศาลปกครอง

นาง

ดวงชีวัน กาญจนารักษ์

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาว

วรรัตน์ ศรีสิยวรรณ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นาย

เปรมเกียรติ ศิริวัฒนะ

สํานักงานอุทยานการเรียนรู้

นางสาว

วาริสา สวัสดิมงคล

สํานักราชเลขาธิการ

นางสาว

อังค์วรา ธนสารโสภิณ

สํานักราชเลขาธิการ

Mr.

Suthon Supawong

สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

