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6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

- การบริหารองค์การสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
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7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
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8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน  

น ้าทิพย์ วิภาวิน (2562) ปกิณกะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISBN 978-616-16-1903-9) 

น ้าทิพย์ วิภาวิน (2561) การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงแบบเสรี กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISBN 978-616-429-120-1) 

น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2560). การจัดการองค์การสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขั นสูงส้าหรับ 

http://www.i-liss.org/


  องค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 3. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช 

.น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2560). การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ 

 ขั นสูงส้าหรับองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 3. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-  

  ธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2560). ประเด็นสาระหลักที่ 1 มิติด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มิติสารสนเทศศาสตร์  

 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2556). ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้.ในรายวิชาเทคโนโลยี 

         สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หน่วยที่ 1. หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน. 

____________.(2556).  คุณธรรม จริยธรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ.ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หน่วยที่ 8 หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน และ ทัดทอง พราหมณี. (2556). การสืบค้นสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้.ในรายวิชา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หน่วยที่ 6. หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2555). ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับการจัดการความรู้.ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ 

 ความรู้ หน่วยที่ 1. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวินและศุมรรษตรา แสนวา. (2555). องค์การแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. 

 ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู้ หน่วยที่ 6. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทพิย์ วิภาวิน และผุสดี ดอกพรม. (2555). แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและ 

 เอกชน.ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู้  หน่วยที่ 14 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน และอดิศักดิ์ สุกุล. (2554). ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 ผลิตพืช.ในประมวลสาระชุดวิชา ใน ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลิตพืช  

 หน่วยที่ 2. นนทบุรี: สาขาวิชาการจัดการเกษตรและสหกรณ์. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน และทัดทอง พราหมณี. (2554). การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 การผลิตพืช. ใน ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลิตพืช หน่วยที่ 3 นนทบุรี:สาขาวิชา 

 การจัดการเกษตรและสหกรณ.์ 

น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2554). การจัดการองค์การสารสนเทศ.ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขั้นสูงส าหรับ 

 องค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 3. (น.3-1 – 13-42) นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

 ธรรมาธิราช. 



____________. (2554). การจัดการสนเทศและการจัดการความรู้.ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขั้น 

สูงส าหรับองค์การสารสนเทศ หน่วยที่  4 . (น.4-1–13-32) นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวินและคณะ (2554) “เทคโนโลยีกับงานวิเคราะห์สารสนเทศ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 

 วิเคราะห์สารสนเทศ หน่วยที่ 14(น.14-1 – 14-78)  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวินและคณะ. (2554).เทคโนโลยีการจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัล.ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 

         วิเคราะห์สารสนเทศ หน่วยที่15.(น.15-1 – 15-40)  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

         สุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2554). การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.ใน ประมวล 

 สาระชุดวิชาการวิจัย และสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์  หน่วยที่ 13.(น.13-1 – 13-48) 

 นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน และฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจนะ. (2554). ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศ 

 ท้องถิ่น.ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หน่วยที่ 1 

 (น.1-1 – 1-48) นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

น ้าทิพย์ วิภาวิน และชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. (2554). สารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ 

 ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หน่วยที่ 15(น.15-1 –  

 15-40) นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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