
1. ช่ือ – สกุล        นางสาวกฤติกา  จิวาลักษณ์ 

2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ต ำแหน่งทำงบริหำร/ต ำแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

4. สถำนที่ติดต่อ   ที่ท ำงำน :  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    โทรศัพท์ :  02-504-8618 

    Email :  krittika.jiw@gmail.com 

                  

5. คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก   สถำบัน  ปีท่ีส ำเร็จ 

ปริญญำตรี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528 

ปริญญำโท ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532 

ปริญญำเอก - - - - 

อ่ืน ๆ - - - - 

 

6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

-   การบริการสารสนเทศ 

 

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

 7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 

- ประธาน คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 

- ประธาน คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ   ศาสตร์ 

- ประธาน คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 

- ประธาน คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 

- ประธาน คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13423 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

การตลาด 

- ประธาน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ 



- กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 

- กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

- กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มปรับรุงชุดวิชา 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 

- กรรมการและบรรณาธิการ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 13721 การจัดการขั้น

สูงส าหรับองค์การสารสนเทศ 

- กรรมการและบรรณาธิการ คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์

สารสนเทศ 

- กรรมการและบรรณาธิการ คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13313 การบริการและ

เผยแพร่ทางวิชาการ 

- กรรมการและบรรณาธิการ คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 13321 การเขียนเพ่ือการ

สื่อสารธุรกิจ 

- เลขานุการ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์ 

- เลขานุการ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 13902 การวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศ

ศาสตร์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษา 5 ราย 

-  

7.2 ประสบกำรณ์ทำงบริหำร 

- กรรมการในคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (2558 – ปัจจุบัน) 

- รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (2558 – 2559) 

- กรรมการและเลขานุการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (2545 – 2549) 

-   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

     สารสนเทศศาสตร์ 

-   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์  

    (2545 – 2549) 

-   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์  

    (2560 – ปัจจุบัน ) 

- เลขานุการคณะท างานประสานงานแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (2543 – 2559) 

 

 

 



8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน  

กฤติกา  จิวาลักษณ์. (2557). ประเด็นส าคัญและกรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน 

 สารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 13   

 ฉบับปรับปรุง.  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________. (2557). ประเด็นส าคัญและกรณีศึกษาบุคลิกภาพ มารยาท และการสมาคมของนัก 

 สารสนเทศ  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 2   

 ฉบับปรับปรุง นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557. 

กฤติกา  จิวาลักษณ์ และ นฤมล  ปราชญโยธิน. (2556).  แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.  ใน เอกสาร 

 การสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 2 นนทบุรี:  

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556. 

______________. (2555). การจัดองค์การขององค์การสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ 

 องค์การสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 5 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

 สุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________. (2554).  การเขียนหนังสือราชการ.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 ธุรกิจฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 4 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________. (2554).  การสื่อสารส าหรับองค์การสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาชุดวิชาการ 

 จัดการขั้นสูง ส าหรับองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 11 นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________. (2554). ดรรชนี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ  ฉบับปรับปรุง   

 หน่วยที่ 11 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

______________. (2554).  สิ่งพิมพ์ระยะสั้น. ใน เอกสารการสอนชุดทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ  

 ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 5 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

      

9. งำนวิจัย 

กฤติกา จิวาลักษณ์ (2557) การจัดการความรู้และการบริหารจัดการการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แขนงวิชา 
 สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย กฤติกา จิวาลักษณ์  นนทบุรี  
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ทุนสนับสนุนจากงบประมาณ 
 รายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2557 
 
 



______________.  การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2555  โดย กฤติกา จิวาลักษณ์  นนทบุรี  
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ทุนสนับสนุนจากงบประมาณ 
 รายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2557)   
______________. ความพึงพอใจของนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีต่อการศึกษาชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ นนทบุรี สาขาวิชา
 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 ( ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2557)   
______________. ความพึงพอใจของนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีต่อการศึกษาชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ลักษณะพิเศษ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ทุนสนับสนุน 
 จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2557)  
______________. (2556)  การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554  นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2556)  
______________. (2555) การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์     
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2553  นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 2555) 
 

 


