
1. ช่ือ – สกุล        นางมาลี ล ้าสกุล 

2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร    รองศาสตราจารย์ 

3. ต ำแหน่งทำงบริหำร/ต ำแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

4. สถำนที่ติดต่อ   ที่ท ำงำน :  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    โทรศัพท์ :  02-504-8617 

    Email :  malee_stou@yahoo.com 

                  

5. คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก   สถำบัน  ปีท่ีส ำเร็จ 

ปริญญำตรี อ.บ. อังกฤษ ฝรั่งเศส 

ประวัติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 

ปริญญำโท อ.ม.  บรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

ปริญญำเอก - - - - 

อ่ืน ๆ ประกาศนียบัตร

บัณฑิตขั นสูง 

บรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

 

6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

-   การบริการสารสนเทศ 

 

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

 7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 

  -  ประธานคณะกรรมการและบรรณาธิการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาสัมมนาการบริการ 

   สารสนเทศ 

-  ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ 

-  กรรมการและบรรณาธิการคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดเก็บและ 

   การค้นคืนสารสนเทศ 

-  กรรมการและบรรณาธิการคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดโครงสร้าง 

   สารสนเทศและการค้นคืน 

 



-  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

-  ประธานคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้น 

-  กรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื องต้น 

-  กรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการอ่านภาษาไทย 

-  การเขียนหน่วยการสอน / เอกสารการสอน 

                  1. ชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 

                  2. ชุดวิชาสัมมนาการบริการสารสนเทศ 

                  3. ชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

                  4. ชุดวิชาผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ 

                  5. ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื องต้น 

                  6. ชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

                  7. ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้น 

                  8. ชุดวิชาการจัดการงานส้านักงาน 

                  9. ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย 

                 10. ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

                 11. ชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 

                 12. ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล 

-  อาจารย์สัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมชุดวิชาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

                 1. ชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 

                 2. ชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

                                      3. ชุดวิชาผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ 

                                      4. ชุดวิชาสัมมนาการบริการสารสนเทศ 

                 5. ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1- 4 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

-  อาจารย์สอนเสริมชุดวิชาในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

       1. ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื องต้น 

                 2. ชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม 

                 3. ชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ 

- วิทยากรอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 



7.2 ประสบกำรณ์ทำงบริหำร 

-  ผู้อ้านวยการส้านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน  

มาลี ล ้าสกุล (2560). หน่วยที่ 1 ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน.  

                      ตอนที่ 1.1 ความหมาย ขอบเขตและพัฒนาการของการจัดโครงสร้างสารสนเทศและ 

                      การค้นคืนในประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7. (หน้า 1-1 - 1-17).นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

__________. (2555). หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาผู้ใช้และการ 

 บริการสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8. (หน้า 1-1  - 1-30).นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

__________. (2555). หน่วยที่ 2 การจัดการบริการสารสนเทศ  ใน ประมวลสาระชุดวิชาผู้ใช้และการบริการ 

 สารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8. (น.2-1  - 2-4). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

.__________. (2555). หน่วยที่ 13  กฎหมายและจรรยาบรรณในการบริการสารสนเทศ  ตอนที่ 13.2  

 จรรยาบรรณ. ใน การบริการสารสนเทศ (หน้า 13-27 -13-50) . ใน ประมวลสาระชุดวิชา 

 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

9. งำนวิจัย 

มาลี ล ้าสกุล. (2560). การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้วิชา 13723 ผู้ใช้และ 

                    การบริการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

งานวิจัยโครงการพัฒนาการ.เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ นนทบุรี: สาขาวิชา 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 



มาลี ล ้าสกุล. (2560) การวิจัย เรื่องการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้วิชา 13313  

                    การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์. 

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

งานวิจัยโครงการพัฒนาการ.เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ นนทบุรี: สาขาวิชาศิลป 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

__________ (2558). การวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการของนักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศ 

ศาสตร์ในการใช้บริการตอบค้าถามและช่วยการค้นคว้าส้านักบรรณสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช. 

__________. (2557) การวิจัย เรื่องการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้วิชา ชุด 13412 แหล่ง 

สารสนเทศทางสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและพัฒนางานวิชาการ  

นนทบุรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


