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1. ประวัติส่วนตัว
1.1 เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2506
1.2 อายุ 52 ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ
2551

ชื่อสถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2529
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(บรรณารักษศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2. ประวัติการทางาน
2.1 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ 2532 รวม 18 ปี
2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2538 รวม 14 ปี
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
3.1 งานสอน
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ปริญญาบัณฑิต 2104-353 Comparative Civilization
ปริญญาบัณฑิต 2104-218 Thai Heritage I
ปริญญาบัณฑิต 2104-219 Thai Heritage II
ปริญญาบัณฑิต 2104-352 Thai History for Tourism
ปริญญาบัณฑิต 2203-112 Information Management in the Society Context
ปริญญาบัณฑิต 2203-246 Information Management for Tourism
ปริญญาบัณฑิต 2203-342 Management of Information Centers
ปริญญาบัณฑิต 2201-101 Information and Communication
ปริญญาบัณฑิต 2203-415 Information Research Method
ปริญญาบัณฑิต IFM-102 Information Society and Knowledge

3.2 งานบริการวิชาการ มีผลงานการให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 6 ครัง้ ต่อปี และมีงานบริการวิชาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี และยังเป็นกรรมการทางวิชาการอื่นๆอีกเช่น กรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ตามแนวทางเพื่อการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ กรรมการอานวยการและเลขานุการคณะกรรมการเครือข่าย
ห้องสมุดส่วนภูมิภาค เป็นต้น
3.3 งานบริหาร
- ประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ปี2537)
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี2538-2539)
- ผู้ประสานงานหลักสูตร สารสนเทศศึกษา (ปี 2541-2543)
- รักษาการผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 4 ปี (4 ธันวาคม 2539-16 เมษายน 2544)
- ถูกยืมตัวไปปฏิบัติหน้าที่คณะทางานที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
(พฤษภาคม2544-พฤษภาคม2545)
- รักษาการผู้อานวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (16 มกราคม 2549- 31 มีนาคม
2550)
- ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ( 1 เมษายน 2550 – 2554 )
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย(1 พฤศจิกายน 2555-ปัจจุบนั )
3.4 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี (ปี2533-2534)
- ผู้อานวยการภาคสนามโครงการอบรมประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี (ปี
2536-2537)
- กรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 ปี (ปี 2538)
4. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยเอกสารคาสอน 3เรื่อง บทความทางวิชาการ 7 บทความ บทความวิจยั 3
บทความ
4.1 งานสอนในรายวิชา
๔.1.1 Information Management in the Society Context
๔.1.2 Information Management for Tourism
๔.1.3 Management of Information Centers
๔.1.4 Information and Communication
๔.1.5 Information Research Method
๔.1.6 Information Society and Knowledge
๔.1.7 Library of Congress Classification
๔.1.8 Knowledge Management System
๔.1.9 Comparative Civilization
๔.1.10 Thai Heritage
๔.1.11 Thai History for Tourism
4.2 งานวิจัย
๔.2.1 รายงานแหล่งสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ (ปี2529)
๔.2.2 รูปแบบระบบอัตโนมัติที่ควรจะเป็นของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
(ปี2536)

๔.2.3

ความต้องการและการใช้สารนิเทศโรคเอดส์ของผู้รับจ้างกิจการประมงในเขตอาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช : ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ปี 2541)
๔.2.4 การลดความเครียดของผู้ต้องขังวัยหนุ่มโดยวิธีหนังสือบาบัด (ปี 2544)
๔.2.5 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมในการดาเนินงานด้านการจัดเก็บและค้นค้นสารสนเทศประเภทหนังสือ
อนุสรณ์งานศพ (ปี 2546)
๔.2.6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี 2548)
๔.2.7 แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2550-พ.ศ.2554 (ปี 2549)
๔.2.8 การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปี 2550)
๔.2.9 กรณีศึกษาด้านความเข้าใจในเรื่องการรู้สารสนเทศและการบูรณาการสู่การออกแบบการสอนของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปี 2552)
๔.2.10 การบูรณาการการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปี 2553)
๔.2.11 การวิเคราะห์คุณสมบัติงานด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ : กรณีศึกษาการโฆษณาผ่านทาง
เวิลด์ไวด์เว็บรับสมัครงานปี พ.ศ.2551-2554 (ปี2554)
๔.2.12 โครงการจัดทาหนังสือที่ระลึกเนือ่ งในโอกาสเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ครบรอบ 25 ปี (ปี 2555)
๔.2.13 รอยสักความสัมพันธ์เชิงอัตลักษณ์ สัญญะและมายาคติ : กรณีศึกษารอยสักของผู้ต้องขังชายทัณฑ
สถานและเรือนจาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี 2556)
๔.2.14 โครงการสารวจและประเมินค่าหนังสือบุดที่จัดเก็บและรวบรวมสะสมในวัดเขตอาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี 2557)
4.3 งานบริการวิชาการ มีผลงานการให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 6 ครัง้ ต่อปี และมีงานบริการวิชาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี และยังเป็นกรรมการทางวิชาการอื่นๆ อีกเช่น กรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ตามแนวทางเพื่อการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ กรรมการอานวยการและเลขานุการคณะกรรมการเครือข่าย
ห้องสมุดส่วนภูมิภาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรการจัดการสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น
4.4 งานบริหาร
๔.4.1 ประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี
2537)
๔.4.2 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี2538-2539)
๔.4.3 ผู้ประสานงานหลักสูตรสารสนเทศศึกษา (ปี 2541-2543)
๔.4.4 รักษาการผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ธันวาคม 2539-เมษายน 2544)
(พฤษภาคม2544-พฤษภาคม2545)
๔.4.6 รักษาการผู้อานวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (มกราคม 2549 - มีนาคม 2550)
๔.4.7 ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (เมษายน 2550 – พฤษภาคม 2554)
๔.4.8 รักษาการผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(มิถุนายน 2554 – ปัจจุบนั )
๔.4.9 รักษาการรองอธิการฝ่ายกิจการสภา (มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน)

4.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.5.1 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี (ปี2533-2534)
๔.5.2 ผู้อานวยการภาคสนามโครงการอบรมประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ปี 2536-2537)
๔.5.3 กรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 ปี (ปี 2538)
5. ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
๕.1 ตารา
๕.1.1 อรรจน์ บัณฑิตย์. (2545) การจัดการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด. นครศรีธรรมราช :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
๕.1.2 อรรจน์ บัณฑิตย์. (2547) อารยธรรมเปรียบเทียบ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
๕.1.3 อรรจน์ บัณฑิตย์ .(2558) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
๕.2 บทความ
๕.2.1 อรรจน์ บัณฑิตย์.(2542) การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัตกิ รณีศึกษาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วารสารสานักวิทยบริการ.ปีที่ 4, ฉ. 1 (มกราคม-เมษายน
2542), หน้า 33-37.
๕.2.2 อรรจน์ บัณฑิตย์.(2542)การประกันคุณภาพในห้องสมุด : กรณีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
บุคลากร ศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. รังสิตสารสนเทศ.ปีที่ 5, ฉ. 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2542), หน้า 28-46.
๕.2.3 อรรจน์ บัณฑิตย์.(2542) การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัตกิ รณีศึกษาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วารสารสานักวิทยบริการ.ปีที่ 4, ฉ. 1 (มกราคม-เมษายน
2542), หน้า 33-37.
๕.2.4 อรรจน์ บัณฑิตย์และเอกราช แก้วเขียว.(2550) รายงานการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ อาจารย์นิเทศงาน และนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2548.
วารสารการวิจัยทางการศึกษา. ปีที่ 6, ฉ. 1 (2550), หน้า 152-168.
๕.2.5 อรรจน์ บัณฑิตย์และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.(2551) ผู้จัดการความรู้ : ทางเลือกใหม่สาหรับ
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศในยุคสังคมแห่งการจัดการความรู้. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ มข. ปีที่ 26, ฉ. 1-3(มกราคม - ธันวาคม 2551), หน้า 1-11.
๕.2.6 ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อรรจน์ บัณฑิตย์ (2552) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :
เครื่องมือสาหรับการจัดการความรู้. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. ปีที่ 27, ฉ. 1-3
(มกราคม – ธันวาคม2552), หน้า 89-98.
๕.2.7 อรรจน์ บัณฑิตย์.(2553) เพลงไทยออกภาษาชวา : จากอิทธิพลของเครื่องดนตรีมาสู่ทานองเพลง
ไทย. รุไบยาต. ปีที่ 1, ฉ. พิเศษ (พฤศจิกายน 2553), หน้า 31-43.

