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ภำคผนวก ก 
รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิชำวไทยที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์และผลงำน 

กำรริเร่ิม/มีบทบำทในกิจกรรมควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคหรือสำกล 
 
    กนกอร  ศักดาเดช 
              ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งชาติ 
     กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ ดร. 
              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จันทิมา เขียวแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร. 
              รองศาสตราจารย์   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย               
     จุมพจน์ วนิชกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.  
   รองศาสตราจารย์ประจ า และอดีตผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
             กาญจนบุรี  ประธานชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคม 

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย  และอดีตประธานแผนกวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่ง 
ประเทศไทยฯ 

      ทรงพันธุ์ เจิมประยงค์, อาจารย์  ดร. 
             อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  และรองคณบดี  
             คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
             Founding Member and Interim Chair, Society for Information Science and  
             Technology (ASIS&T) Asia-Pacific Chapter 
           น้ าทิพย์ วิภาวิน, รองศาสตราจารย์  ดร. 
               รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               ปะธานชมรมบรรณารักษ์นานาชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
           ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์, ดร. 
                      ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
        สุจิน บุตรดีสุวรรณ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
              คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภำคผนวก ข 
รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิชำวต่ำงประเทศที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์และผลงำน 

กำรริเร่ิม/มีบทบำทในกิจกรรมควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคหรือสำกล 
 

Christopher Khoo Soo Guan, Asssociate Professor Dr.     
              Division of Information Studies ,  Wee Kim Wee School of   Communication and  
              Information  College of Humanities, Arts, & Social Sciences  
              Nanyang Technological University, Singapore 

Diljit Singh, Asssociate Professor Dr.    
               Faculty  of  Information  Science, University  of Malalya, 
               President, International Association of School Librarianship 

Gillian Hallam, Adjunct Professor Dr.   
   School of Information Systems, Science and Engineering Faculty 
   Queensland University of Technology 

Ismail  Abdullahi, Asssociate Professor Dr.    
               North Carolina Central University, 
              School of Library and Information Science, USA. 

Mitsuhiro Oda, Professor 
    Aoyama Gakuin University, Japan 
        President  of  Japan  Society  of   Library  and  Information Science  
U Thein Lwin, Professor 
        Former Professor  Department of Library and Information Studies 
        Yangon University 

        Zulfikar Zen, Associate  Professor Dr. 
                 Department of Library and  Information Science  
                 Faculty of Humanities, University of Indonesia 
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ภำคผนวก ค 
รำยนำมหัวหน้ำภำควิชำ/โปรแกรมวิชำ /ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมควำมร่วมมือระดับภูมิภำค 
หรือระดับสำกลจำกสถำบันกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสำรสนเทศศำสตร์ในประเทศไทย 

 
      ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
            อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และอดีต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
            คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      ฐิติมา ศรีวัฒนกุล, ดร. 
             กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            
     ผุสดี นนทค าจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
            อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และอดีตหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
            คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       สจุิน บุตรดีสุวรรณ,  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
            คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      อารีย์   ชื่นวัฒนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. 
    ผู้อ านวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
             อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
             คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภำคผนวก ง  
รำยนำมผูเ้กี่ยวข้องกับกิจกรรมควำมร่วมมือระดบัภูมิภำค 

หรือระดับสำกลจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน  
 

 
Christopher Khoo Soo Guan, Asssociate Professor Dr.     

               Division of Information Studies ,  Wee Kim Wee School of   Communication  
and Information  College of Humanities, Arts, & Social Sciences  

               Nanyang Technological University, Singapore                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Diljit Singh, Asssociate Professor Dr.    

                Faculty  of  Information  Science, University  of Malalya 
                President, International Association of School Librarianship 
          Elizabeth  R. Peralejo, Mrs. 
                 Former President of Philippine Library Association  

  Huynh Mai, Mrs. 
                Head of Library and Information Management Department 
                Cantho University,  Vietnam  

Khanthamaly Yangnouvong, Mrs. 
           Director ,  National Library of Laos       
Mao Kolap, Ms. 

               Library Director Pahnasastra University of Cambodia  
         Nellie Dato Paduka Haji Sunny, Ms. 
                President, Brunei Darussalam Library Association                                 

U Thein Lwin,  Professor   
         Retired Professor  Department of Library and Information Studies 
         Yangon University, Mynmar 

        Zulfikar Zen, Associate  Professor  Dr. 
                  Department of Library and  Information Science  
                  Faculty of Humanities, University of Indonesia 
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    ภำคผนวก  จ 
     แบบบันทึกข้อมูล 

 
ชื่อควำมร่วมมือ........................................................................................................................................................ 
ข้อมูลทั่วไป/ปีท่ีก่อตั้ง/ควำมเป็นมำ…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
กำรบริหำร ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมส ำคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก  ฉ 
แบบสัมภำษณ์/แบบสนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำค 

ของประเทศไทยและประชำคมอำเซียน 

 
           โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่อไปนี้  

1. การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค 
ของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2. ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนหรือสากล 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการและการด าเนินงานความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนหรือสากล 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคการบริหารจัดการและการด าเนินงานความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนหรือ   
    สากล 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของท่ำน 
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ภำคผนวก  ช 
แบบสอบถำมควำมคิดเหน็ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคของประเทศไทยและ

ประชำคมอำเซียน 
เรียน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     ด้วยดิฉันก าลังท าวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน   
โดยมีวัตถุประสงคป์ระการหนึ่งเพ่ือศีกษาปัจจัยทีส่่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาและวิจัย  ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้ความเห็นต่อปัจจัยตามที่
ก าหนดต่อไปนี้  
               แนวทำงกำรตอบ 
                  ตอนที่ I และตอนที่ II  โปรดใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของท่านต่อรายการที่
ระบุ  พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
  +1 หมายถึง แน่ใจ    ว่ารายการที่ระบุข้อนั้นเหมำะสม 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่ารายการที่ระบุในข้อนั้นเหมาะสม 
   -1 หมายถึง แนใ่จว่ำ รายการที่ระบุในข้อนั้นไม่เหมำะสม 
                    ตอนที่  3 ค าถามในลักษณะปลายเปิด โปรดระบุรายละเอียดที่ท่านต้องการ 
                      
                  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                                                           ชุติมา  สจัจานันท์ 
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ข้อ 

 
ปัจจัย 

ควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ แน่ใจว่ำ

เหมำะสม 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมำะ   

-1 

I ปัจจัยท่ีส่งเสริม     
1.1   ปัจจัยภายนอก     

1.1.1   กระแสโลก     
1.1.2 ความร่วมมือของอาเซียนโดยเฉพาะ

ในด้านการศึกษา  
    

1.1.3 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใน
การศึกษาและวิชาชีพ  

    

    1.2                ปัจจัยภายใน 
1.2.1 ความตระหนักและความต้องการของ

บุคลากรและวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์ 

    

1.2.2 บทเรียนความส าเร็จของความ
ร่วมมือ                  

    

2. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค     
2.1   ปัจจัยภายนอก     

2.1.1 ความแตกต่างของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

    

2.1.2 สถานภาพและพัฒนาการของการจัด
การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศ 
 ศาสตร์ในภูมิภาค 

    

    2.2         ปัจจัยภำยใน 
2.2.1 ความพร้อมของประเทศ สถาบัน 

และบุคลากรในวิชาชีพ ในด้านต่างๆ    
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก  ซ 
แบบสัมภำษณ์/แบบสนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  

ควำมต้องกำรควำมร่วมมือกับประเทศในประชำคมอำเซียนหรือสำกล        

 
1. ด้านการบริหารความร่วมมือ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  2.  ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา  
  2.1  หลักสูตร-------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

   2.2 การจัดการเรียนการสอน------------------------------------------------------------------------- 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

            2.3  อาจารย์--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- ………… 
            2.4   นักศึกษา------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
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         3.  ความร่วมมือด้านการวิจัย  --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ้ามี   โปรดระบุเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*****ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของท่ำน**** 
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ภำคผนวก  ฌ 
แบบสอบถำมควำมคิดเหน็ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ส่วนได้ส่วนเสียต่อ 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำง
สำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคส ำหรับประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน 

 
 
เรียน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     ด้วยดิฉันก าลังท าวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน     ในขั้นตอนสุดท้าย จะต้อง
น าเสนอผลการสังเคราะห์ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  ความต้องการและ     ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคส าหรับ
ประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้ความเห็น
ต่อร่ำงข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับประเทศไทยและประเทศอำเซียน โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ดังแนบ  
               แนวทำงกำรตอบ 
                  ตอนที่ I และตอนที่ II      โปรดใส่เครื่องหมาย() ลงในช่องความคิดเห็นของท่านต่อรายการ
ที่ระบุ  พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไป พิจารณาปรับปรุงต่อไป 
  +1 หมายถึงแน่ใจว่ำรายการที่ระบุข้อนั้นเหมำะสม 
      0  หมายถึงไม่แน่ใจ ว่ารายการที่ระบุในข้อนั้นเหมาะสม 
   -1 หมายถึงแน่ใจว่ำรายการที่ระบุในข้อนั้นไม่เหมำะสม 
                    ตอนที่  3 ค าถามในลักษณะปลายเปิด โปรดระบุรายละเอียดที่ท่านต้องการ 
                      
                  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                                                           ชุติมา  สจัจานันท์ 
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ข้อ 

 
รำยกำรข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 

ควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ แน่ใจว่ำ

เหมำะสม 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมำะสม   

-1 

1 ด้านการบริหารความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาและวิจัย 

    

1.1 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ  ความเป็น
สากล/ความเป็นนานาชาติ/
ต่างประเทศ 

    

1.2 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์ระดับคณะเกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือ  ความเป็นสากล/ความ
เป็นนานาชาติ/ต่างประเทศ 

    

1.3 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/โปรแกรม
วิชาเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ  ความ
เป็ น ส ากล /ความ เป็ นน าน าชาติ /
ต่างประเทศ 

    

1.4 มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ/MOU 
ใ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ
สถาบันการศึกษาท่ร่วมมือ 

    

1.5 มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ/MOU
ในระดับคณะกับสถาบันการศึกษาที่
ร่วมมือ 

    

1.6 มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ/MOU
ในระดับภาควิชา/โปรแกรมวิชากับ
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ข้อ 

 
รำยกำรข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 

ควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ แน่ใจว่ำ

เหมำะสม 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมำะสม   

-1 

สถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือ 
1.7 มีงบประมาณจัดสรรอย่างต่อเนื่อง

ส าหรับกิจกรรมความร่วมมือ  การ
พัฒนาสู่สากล 

    

1.8 มีสถานที่  สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
ของหน่วยงานเอ้ือต่อการพัฒนาความ
ร่วมมือสู่สากล  

    

1.9 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศที่เอ้ืออ านวย การด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือสู่สากล 

    

1.10 มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ทันสมัย 
เพียงพอในสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือสู่สากล 

    

1.11 มีคอลเลคชั่นและบริการออนไลน์ของ
ห้องสมุดสนับสนุนการเรียนการสอน 

    

1.12 มีการสื่อสารออนไลน์กับผู้เกี่ยวข้องเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

    

1.13 มีเว็บไซต์ที่น าเสนอเรื่องเก่ียวกับความ
ร่วมมือเป็นภาษาอังกฤษ 

    

1.14 มีการด าเนินการตามมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพโดยอิงเกณฑ์สากล 

    

1.15 รูปแบบ การบริหารความร่วมมือ     
 ระบบรวมศูนย์ (centralized system)  

สถาบันหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง
เป็นศูนย์กลาง  

    

1.16 รูปแบบการบริหารความร่วมมือระบบ
กระจาย (decentralized system) 
โดยการแบ่งหน้าทึ่ความรับผิดขอบตาม
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ข้อ 

 
รำยกำรข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 

ควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ แน่ใจว่ำ

เหมำะสม 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมำะสม   

-1 

ความพร้อมและจุดแข็งของสมาชิก  
เครือข่ายตามล าดับขั้น และระบบ
ผสมผสาน 
 

1.1.17  มีการก าหนดขอบเขตหรือประเด็น
ความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง 

    

2. ด้านความร่วมมือการจัดการศึกษา  
 

2.1.1 
2.1 หลักสูตร                           
การพัฒนาหลักสูตรกลางของอาเซียน 

    

2.1.2 การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ     
2.1.3 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน     
2.1.4 การเทียบโอนหน่วยกิต     
2.1.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................     

 
2.2.1 

2.2 การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 

    

2.2.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ASEAN  librarianship 

    

2.2.3 การเปิดสอนหลักสูตรในรูปแบบ joint 
degree program 

    

2.2.4 การเปิดสอนหลักสูตรสองปริญญา 
(double degree program) 

    

2.2.5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์     
2.2.6 การผลิตสื่อการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ     
2.2.7 การท าคลังสื่อการศึกษา     
2.2.8 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ     
 2.3 อาจารย ์     
2.3.1 การแลกเปลี่ยน/เคลื่อนย้ายอาจารย์กับ     
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ข้อ 

 
รำยกำรข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 

ควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ แน่ใจว่ำ

เหมำะสม 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมำะสม   

-1 

สถาบันความร่วมมือในรูปแบบอาจารย์
อาคันตุกะ guest professor, visiting  
professor จากต่างประเทศ 

2.3.2 การเชิญอาจารย์ต่างประเทศร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เป็น
ผู้สอน เป็นที่ปรึกษา/กรรมการสอบ/
ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

    

2.3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................     
 2.4 นักศึกษา     

2.4.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา     
2.4.2 การฝึกประสบการณ์นักศึกษา     
2.4.3 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
2.4.4 การจัดตั้งชมรมนักศึกษาบรรณ

สารสนเทศศาสตร์อาเซียน 
    

2.4.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ
..................................... 

    

3. ด้านการวิจัย     
3.1 การก าหนดโจทย์วิจัยอาเซียน     
3.2 การวิจัยร่วม     
3.3 การสนับสนุนทุนวิจัยร่วม     
3.4 การเชิญอาจารย์ของสถาบันที่มีความ

ร่วม มือเป็นบรรณาธิการ/กอง
บรรณาธิการ/ผู้ประเมินคุณภาพ
งานวิจัย (peer reviewer) ในวารสาร  

    

3.5 การจัดท าวารสารวิจัย/วารสารวิชาการ 
ASEAN LIS Journal 

    

3.6 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................     
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโปรดระบุ 
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................................................................................................................................................... ...........................

........................................................................................................ ......................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................ ......................................

............................................................................................. .................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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ภำคผนวก  ซ 
แนะน ำนักวิจัย 

 

ชือ่ นำมสกุล  
            ศาสตราจารย์ ดร.ชตุิมา  สัจจานันท์                   
หน่วยงำนที่สังกัด           
            สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ถนนแจ้งวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด 
                 จ. นนทบุรี   11120   โทรศัพท์   025048515  โทรสาร   025033564 
                  Email   chutimastou@gmail.com 
ประวัติกำรศึกษำ    

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ          ชื่อสถานศึกษา 
Doctor of Education 2546 Charles Sturt University, 

 Australia   (ทุนมหาวิทยาลัย         
สุโขทัยธรรมาธิราช)  

Master of Library Science 
      (Information Science) 

2527 University of  the Philippines,  
Republic of the Philippines 
(ทุน UNESCO/UNDP) 

Post-Graduate Diploma,     
 Science Information Specialists          

2526 University of the Philippines,  
Republic  of  the Philippines 
(ทุน UNESCO/UNDP) 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
อักษรศาสตรบัณฑิต 2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

 
     รำงวัลส ำคัญท่ีได้รับ 
                  CONSAL 2015 Outstanding Librarian Award. Gold Prize ของสภาบรรณารักษ์ภูมิภาค 
           เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ 
  รางวัลงานวิจัยดีเด่น มสธ. ประจ าปี 2557 เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศและ 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ   
                    รางวัล Talented People  ด้านการสอน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2555 
           ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (คปก.) ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ  
           ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รุ่นที่ 16 และต่อเนื่องรุ่นที่  17   

mailto:chutimastou@gmail.com



