1. ชื่อ – สกุล
นางสาวปัทมาพร เย็นบารุง
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
3. ตาแหน่งทางบริหาร/ตาแหน่งปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
4. สถานที่ติดต่อ
ที่ทางาน : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ : 02-504-8619
Email : patamaporn.yen@stou.ac.th;
5. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ค.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึง่ )
M.Ed.

การสอนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
Media Education

ปริญญาเอก

Ph.D.

อื่น ๆ

-

Library and
Information Science
-

ปีที่สาเร็จ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2522

The University of Texas
at Austin, USA
The University of Texas
at Austin, USA
-

2524

6. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
- การเรียนการสอนทางสารสนเทศศาสตร์
7. ประสบการณ์ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
7.1 ประสบการณ์ทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรี
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- กรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- กรรมการบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- กรรมการบริหารชุดวิชาระบบสารสนเทศสานักงาน สาขาวิชาศิลปะศาสตร์

2535
-

ระดับปริญญาโท
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
- กรรมการผลิตและบริหารชุดการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์
รนะดับปริญญาเอก
- กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
7.2 ประสบการณ์ทางบริหาร
- รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัตกิ าร (มีนาคม 2547 – กันยายน 2548 และ พฤษภาคม 2551
– กุมภาพันธ์ 2556)
- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(มิถุนายน 2541 - พฤศจิกายน 2542, มีนาคม 2547 – กันยายน 2548 และ
พฤษภาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2556)
- ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (มีนาคม 2543 – ตุลาคม 2544)
- ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2537 – มีนาคม 2543)
- รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ (มีนาคม 2536 – เมษายน 2537)
- ผู้ช่วยอธิการบดี (กันยายน 2535 – กันยายน 2537)
- เลขานุการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (มีนาคม 2525 – สิงหาคม 2528)
8. ตารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน (2554-ปัจจุบัน)
ปัทมาพร เย็นบารุง. (2558). การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการงานสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุด
วิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ หน่ ว ยที่ 2. (น.2-1–2-62). นนทบุ รี : สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
______________. (2556). เทคโนโลยีเพื่อห้องสมุดดิจิทัล. ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการสารสนเทศ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 11. (น.11-1 – 11-45). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

______________. (2555). การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เล่มที่ 2 หน่วยที่ 11. ( น. 11-1 – 1129). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
______________. (2554). การค้นคืนสารสนเทศ ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศ
และการค้นคืน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9. (น. 9-1 – 11-37). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
______________. (2554). การค้นคืนสารสนเทศทางเว็บ ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้าง
สารสนเทศและการค้นคืน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 11. (น. 11-1 – 11-41). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9. งานวิจัย (2556-ปัจจุบัน)
ปัทมาพร เย็นบารุง. (2558). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ชุดวิชา 13903
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช.
ปัทมาพร เย็นบารุง และสมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2558). การวิจัยการจัดการความรู้และการบริหารจัดการชุด
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2557 งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปัทมาพร เย็นบารุง และสารวย กมลายุตต์. (2558). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ ชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปัทมาพร เย็นบารุง. (2557). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ชุดวิชา 13903
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปัทมาพร เย็นบารุง และสารวย กมลายุตต์. (2557). การวิจัยชุดการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนง
วิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และปัทมาพร เย็นบารุง. (2556). การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2555 งานวิจัย
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

