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การศึกษา 

 พ.ศ. 2561 PhD (Information Studies), Nanyang Technological University, Singapore  
 พ.ศ. 2555 MSc (Information Studies), Nanyang Technological University, Singapore 
 พ.ศ. 2550 MA with Merit (Historical Research Methods), University of London (SOAS) 
 พ.ศ. 2548 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

รางวัล/ทุนการศึกษา 

 พ.ศ. 2556-2560 Nanyang Technological University Research Scholarship 
 พ.ศ. 2548 รางวัลเรยีนดีพระราชทาน ทุน “ภมูิพล” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 พ.ศ. 2546, 2547 รางวัลเรยีนดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 
การจัดการเอกสารและจดหมายเหต;ุ การจัดการเอกสารส่วนบุคคล; การจัดการความรู้และความทรงจ าสถาบัน; การ
สื่อสารทางวิชาการ; การวิจัยเชิงประวัติทางสารสนเทศศาสตร ์

การท างาน 

 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 Assistant Archivist, Office of the Vice President (Planning), 
  Singapore Institute of Technology 
 พฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2554 อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
- คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
- คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (เป็นกรรมการ) 
- คณะท างานประสานงานแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (เป็นผู้ท างานและปฏิบตัิหน้าที่เลขานุการ) 
- คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุง/ผลิตชุดวิชาระดับปรญิญาโท ดังนี้ 

ชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
ชุดวิชา 13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ (เป็นกรรมการและเลขานุการ) 

- คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
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ชุดวิชา 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ (เป็นกรรมการด้านเนื้อหา) 
ชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (เป็นกรรมการด้านเนื้อหา) 
ชุดวิชา 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (เป็นกรรมการและ

บรรณาธิการ) 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
- วิทยากรในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ (ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี) 
- คณะท างานอ่ืนๆ ในการจดัท าโครงการต่างๆ เช่น โครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม, โครงการประชาสัมพันธ์

หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์, โครงการจดัการสัมมนาทางวิชาการระดับชาต ิเป็นต้น 

Singapore Institute of Technology (SIT) 
- จัดท าแผนการจัดซื้อระบบจดัการจดหมายเหตุของ SIT Archives 
- จัดท าทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศใน SIT Archives 
- ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศของ SIT Archives 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของหอจดหมายเหตุสถาบันอุดมศึกษา 

Nanyang Technological University, Singapore 
- ผู้ช่วยสอน (teaching assistant) ในรายวิชา Visual Communication and Literacy และ Marketing 

Communication 
- ผู้ช่วยวิจัย (research assistant) ในโครงการวิจัยเรื่องทัศนคติเกีย่วกับวัคซีนในสิงคโปร์ และเรื่องการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารไร้สายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- Residential Mentor (RM) ประจ าหอพัก Crescent Hall (ปีการศึกษา 2014/15 – 2016/17) 
- PhD mentor, University Scholars Programme (ปีการศึกษา 2016/17) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- อาจารยผ์ู้สอนรายวิชาระดับปรญิญาตรี ได้แก่ ประวัติศาสตร์ไทย 1 ประวัติศาสตร์อยุธยา ปรัชญาประวัติศาสตร์ 

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร ์
- เลขานุการภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
- คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
- คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสงัคมศาสตร์ 
- ผู้รับผิดชอบการจดัโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาสญัจรของคณาจารยค์ณะสังคมศาสตร ์

การทัศนศึกษาของนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

อืน่ๆ 
- การแปลหนังสือ The Wonder that was India (บทที่ 8) พิมพ์เป็นภาษาไทยเรื่องอินเดียมหัศจรรย์ โดยมลูนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2559) 
- วิทยากรถวายความรู้พระภิกษุนอกพรรษกาล ส านักเรยีนวัดเทพศรินิทราวาส (พ.ศ. 2554) 
- กองบรรณาธิการหนังสือน าเที่ยว อยุธยา Discovering Ayutthaya (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546) พิมพ์โดยมลูนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย 
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