
1. ชื่อ – สกุล นางสาวปัทมาพร เย็นบ ารุง 

2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร รองศาสตราจารย์ ดร. 

3. ต ำแหน่งทำงบริหำร/ต ำแหนง่ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

4. สถำนที่ติดต่อ ที่ท ำงำน : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  โทรศัพท์ : 02-504-8619 

  Email : patamaporn.yen@stou.ac.th 

5. วุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก สถำบัน ปีท่ีส ำเร็จ 
ปริญญำตรี ค.บ. (เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง) 
การสอนวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

ปริญญำโท M.Ed. Media Education The University of Texas 
at Austin, USA 

2524 

ปริญญำเอก Ph.D. Library and 
Information Science 

The University of Texas 
at Austin, USA 

2535 

อ่ืน ๆ - - - - 
 

6. สำขำวิชำ/เรื่องท่ีเชี่ยวชำญ 

-  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  การพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล 

-  การค้นคืนสารสนเทศ 

 

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร (ปัจจุบัน) 

ระดับปริญญำตรี 

- กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 



- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

- กรรมการบริหารชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

- กรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

- กรรมการบริหารชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

- กรรมการบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

ระดับปริญญำโท 

- กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

- ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาพฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ สาขาวิชา 

ศิลปศาสตร์ 

- กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

7.2 ประสบกำรณ์ทำงบริหำร 

- รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(มีนาคม 2547 – กันยายน 2548 และ พฤษภาคม 2551 – มกราคม 2556) 

- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(มิถุนายน 2541 - พฤศจิกายน 2542, มีนาคม 2547 – กันยายน 2548 และ พฤษภาคม 2551 – 

มกราคม 2556) 

- ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(มีนาคม 2543 – ตุลาคม 2544) 

- ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(พฤษภาคม 2537 – มีนาคม 2543) 

- รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(มีนาคม 2536 – เมษายน 2537) 

- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กันยายน 2535 – กันยายน 2537) 

 

  



8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน (2554 – ปัจจุบัน) 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง, และกาญจนา ใจกว้าง. (2562). หน่วยที่ 13 การค้นคืนสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา. ใน 

ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 8-15 (หน้า 13-1 – 

13-46). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2562). หน่วยที่ 9 เรื่องท่ี 9.3.1 เทคโนโลยีการพัฒนาคอลเล็กชันดิจิทัลเพื่อการจัดการห้องสมุด

ดิจิทัล. ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 

หน้า หน้า 9-46 – 9-54). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2561). หน่วยที่ 11 การจัดการเอกสารส านักงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์

เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, หน้า 11-1 – 11-46). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2560). หน่วยที่ 9 การค้นคืนสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศ

และการค้นคืน หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, หน้า 9-1 – 9-37). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2560). หน่วยที่ 11 การค้นคืนสารสนเทศทางเว็บ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้าง

สารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, หน้า 11-1 – 11-40). นนทบุรี: สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2558). หน่วยที่ 2 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการงานสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุด

วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หน่วยที่ 1-6 (หน้า 2-1 – 2-62). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2556). หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีเพ่ือห้องสมุดดิจิทัล. ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (หน้า 11-1 – 11-45). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2555). หน่วยที่ 11 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, หน้า 11-1 – 11-29). นนทบุรี: 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2554). หน่วยที่ 9 การค้นคืนสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศ

และการค้นคืน หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, หน้า 9-1 – 11-37). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2554). หน่วยที่ 11 การค้นคืนสารสนเทศทางเว็บ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้าง

สารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, หน้า 11-1 – 11-41). นนทบุรี: สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

9. งำนวิจัย (2554 – ปัจจุบัน) 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2558). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ชุดวิชา 13903 สัมมนา

ประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัยโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง และสมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2558). การวิจัยการจัดการความรู้และการบริหารจัดการชุดวิชา

การศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2557 งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน

วิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง และส ารวย กมลายุตต์. (2558). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ชุดวิชา 

13731 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัยโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2557). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ชุดวิชา 13903 สัมมนา

ประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัยโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัทมาพร เย็นบ ารุง และส ารวย กมลายุตต์. (2557). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ชุดวิชา 

13731 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 



มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัยโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และปัทมาพร เย็นบ ารุง. (2556). การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2555 งานวิจัยโครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

10. บทควำมทำงวิชำกำร (2554 – ปัจจุบัน) 

วาทิตา เอ้ือเจริญ, ปัทมาพร เย็นบ ารุง, สมสรวง พฤติกุล, และรุจยา อาภากร. (2563). การพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความทรงจ าของมหาวิทยาลัยไทย. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(1), 84-103. 

พรชิตา อุปถัมภ์, ปัทมาพร เย็นบ ารุง, รศรินทร์ เกรย์, และสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2562). พฤติกรรมสารสนเทศของ

ผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 12(2), 21-34. 

พรชิตา อุปถัมภ์, ปัทมาพร เย็นบ ารุง, รศรินทร์ เกรย์, และสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2562). สภาพของหน่วยงาน

บริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. ใน การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
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