ประวัติ
“ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน”
(พ.ศ. 2511-2542)

1. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที่
16 พฤศจิกายน 2477 อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
สถานที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 33/270 ถนนนครสวรรค ซอย 3 ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

2. ประวัติการศึกษา
ชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี อุตรดิตถ
ประกาศนียบัตรครูประถม
สวนสุนันทาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรครูมัธยม
โรงเรียนฝกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม
การศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ed.D (C & I Supplementary Field IT
University of Southern California,
minor field Lib.Sci)
U.S.A

3. ประสบการณทํางาน
- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
- อุปนายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- กรรมการสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการหลายมหาวิทยาลัย
- กรรมการพิจารณาผลงานของทบวงมหาวิทยาลัย
- กรรมการรางหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ของมหาวิทยาลัยหลายแหง
- กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
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คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขามนุษยศาสตรแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการพัฒนาหองสมุดประชาชนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรรมการที่ปรึกษางานวิจัยของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการ PULINET
กรรมการที่ปรึกษา ก.ร.ป.กลาง
ตัวแทนผูเชีย่ วชาญประเทศไทยสาขาบรรณารักษศาสตรของ International Association
of School Librarianships. ซึ่งเปนสาขาของ American Library Association
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ปรึกษาสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการวางมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุม IFLA (International Federation of Library
Associations)
คณะอนุกรรมการวางแผนโครงการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานของทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร
คณะกรรมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูตนแบบในสวนภูมิภาค
ฯลฯ

4. เกียรติประวัติ ( เกียรติคุณ ผลงานที่สรางชื่อเสียง รางวัล )
2553 ศาสตราจารยเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2552 กิตติเมธีประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปะศาสตร
2551 Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด เชิญเปน Examiner ใหกับ
นักศึกษาปริญญาเอก ในสาขา Public Policy
2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร เชิญเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นิสิตในสาขาอุดมศึกษา เนนการศึกษาและสารสนเทศศาสตร
2546 Charle Sturt University ประเทศ Australia เชิญเปน Examiner ใหกับ
นักศึกษาปริญญาเอกในสาขา Education and Information Management
2538 UNIVERSITY OF DELHI เชิญใหเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
สาขา Doctorate of Philosophy (Ph.D) เนน Library and Information
Science
2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบโลสดุดีเกียรติศษิ ยเกาดีเดน
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2537 จังหวัดมหาสารคาม ยกยองเปนนักบริหารสตรีดีเดน
2536 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบโลเกียรติคุณในการยกยองวาเปนบุคคล
ดีเดนดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2535 ไดรับเกียรติลงชื่อใน Directory of Libraries and Library Training Institutions in
Thailand, ป 1991
2535 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
(UNESCO) เสนอชื่อเปนผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย สาขาบรรณารักษศาสตร
2535 ไดรับการคัดเลือกใหเปนทีป่ รึกษางานวิจัยของ Diljit Singh Doctoral Candidate จาก
School of Library and Information Studies Florida State University U.S.A
2535 ไดรับการตีพมิ พประวัตลิ งใน 1991/92 Thailand Executives : A WHO'S WHO
DIRECTORY
2532 Institute of Southeast Asian Studies เชิญรวมมือทางวิชาการในเรือ่ งขอมูล
ศูนยสารนิเทศอีสาน (ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธรในปจจุบัน)
2531 สวนสุนันทาวิทยาลัย มอบประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดน
2530 Southeast Asian Library Kyoto University เชิญรวมมือทางวิชาการใน
เรื่องขอมูลศูนยสารนิเทศอีสาน (ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธรในปจจุบนั )
2530 ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับรอง Candidate ที่จะขอรับทุนที่เปนบุคลากรของ
ประเทศไทยที่จะรับทุนสาขาวิชาการสงเสริมการอานของ Colombo Plan Staff College
for Technician Education
2530 ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูคัดเลือก LLA Representative (LLA-Library and
Languages in Asia)
2529 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในการ
ชวยเหลือในการพัฒนาการอาน
2528 The Library of Congress,U.S.A.เชิญรวมมือทางวิชาการในเรื่องขอมูลทองถิ่น
กับศูนยเอกสารอีสาน (ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธรในปจจุบัน)
2528 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประกาศเกียรติคุณนิสิตเกาปริญญาโท
บรรณารักษศาสตรดีเดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปของภาควิชาบรรณารักษศาสตร
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2528 สมาคมศิษยเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดมหาสารคาม มอบประกาศ
เกียรติคุณ เนือ่ งจากไดกอประโยชนเพื่อสวนรวม เชิดชูเกียรติประวัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ผลงานริเริ่มสรางสรรค
- ริเริ่ม วางแนวคิดความรวมมือการทํางานระหวางภาควิชาบรรณารักษศาสตรและหอสมุด
เปนตนแบบแนวคิดจนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
- ริเริ่ม วางโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการจนประสบผลสําเร็จ
- ริเริ่ม วางโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจนประสบผลสําเร็จ
- ริเริ่ม จัดตั้งศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธรซึ่งเปนงานฝายหนึ่งของสํานักวิทยบริการ ตั้งแต
แรกเริ่ม เปนงานเอกสารอีสาน--->ศูนยเอกสารอีสาน--->ศูนยสารนิเทศอีสาน --->
ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร (นามพระราชทาน) เปนศูนยขอมูลทองถิ่นที่เกี่ยวกับอีสาน
ซึ่งไดจัดขึ้นเปนครั้งแรก
- ริเริ่ม จัดตั้งกองทุนศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร ซึ่งเปนเงินที่ไดรับพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อใชดอกผล
มาดําเนินงานกิจกรรมของศูนยฯ
- ริเริ่ม จัดทําโครงการบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใหญในชุมชนชนบทและ
ประเทศเพื่อนบาน
- ริเริ่ม เปดสอนหลักสูตรปริญญาโทบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ขึน้ เปนแหงแรก
ในมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
- ริเริ่ม จัดทําโครงการสูชนบทสําหรับคุณหนู และโครงการสารสนเทศเคลื่อนที่สชู ุมชน
- ริเริ่ม จัดตั้งฝายพัฒนาสารสนเทศเพื่อบริการชุมชน ขึ้นในสํานักวิทยบริการ
- ริเริ่ม เปนประธานโครงการใหความรวมมือทางวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแก
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะแรก 5 ป คือ 2538-2542
- ริเริ่ม วางแนวคิดในการจัดตั้งสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใหแก
ส.ป.ป.ลาว โดยเนนที่มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องของความ
รวมมือทางวิชาการในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ริเริ่ม งานโครงการประสานงานสารสนเทศทองถิ่นนานาชาติ มีเปาหมายเพื่อใหศูนยสารนิเทศ
อีสานสิรินธร เปนแหลงสารสนเทศทองถิ่นตนแบบ และเปนศูนยกลางประสานงาน
เครือขายดานสารสนเทศทองถิ่นในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

5. ผลงานทางวิชาการ
มีผลงานทางวิชาการออกตีพิมพเผยแพรเปนงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความทีต่ พี ิมพลงใน
วารสาร หนังสือพิมพ จํานวนประมาณ 150 ชื่อเรื่อง เนื้อหาทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
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หนังสือ ตํารา
1. กระบวนการดําเนินงานศูนยวัสดุตีพิมพและไมตีพิมพ (2522)
2. การจัดและการบริหารงานหองสมุด (2522)
3. การละเลนพื้นเมืองของเด็กอีสาน (2526)
4. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ เรือ่ ง การเลือกสื่อโสตทัศนและ
ฐานขอมูล ตอนที่ 8.1 และ 8.2 เอกสารประกอบการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533)
5. จิตวิทยาการอาน (2525)
6. ทําเนียบนักเขียนไทย (2522)
7. บริการตอบคําถามและชวยคนควา (2521), (2524)
8. แบบเรียนการอานและการพิจารณาหนังสือ (2523)
9. แบบเรียนดวยตนเองเรื่อง การใชบัตรรายการ (2521)
10. 28 วันกับโลกของหนังสือในยุโรป (2523)
11. รวมบทความทางบรรณารักษศาสตร (2522)
12. หนังสืออานประกอบการใชหองสมุดกับคุณหนู (2525)
13. หนังสืออางอิง (2512)
14. Thai Reference Books and Their History (2527)
15.School Libraries in Thailand (2532)
16. Come to Know Us, Northeasterners of Thailand เขียนขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร และมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17. คูมือการจัดการศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาและสารสนเทศทองถิ่นกับการพัฒนาการศึกษา (Local
Wisdom and Local Information for Educational Development) หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนังสือเด็ก
1. การใชหองสมุดสําหรับคุณหนู พิมพครั้งที่ 1 (2522)
2. การใชหองสมุดสําหรับคุณหนู พิมพครั้งที่ 2 (2523)
3. การใชหองสมุดสําหรับคุณหนู พิมพครั้งที่ 3 (2529)
4. การใชหองสมุดสําหรับคุณหนู พิมพครั้งที่ 4 (2538)
5. ขาวเอย (2522)
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6. คุณหนูกับการอาน (หนังสือโครงการสูชนบท) (2525)
7. พิษรายเจาโกรง (2525)
8. แมลงกินได (2522)
9. สัตวของคุณหนู (2522)
10. มารูจักเราชาวอีสานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2548)
บทความ
“สารสนเทศทองถิ่นกับการศึกษา (The Role of Local Information in Education)” รวมบทความ
ใน เอกสาร สองทศวรรษการศึกษาทางไกลสารสนเทศศาสตร นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
"กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพดีแลวหรือ" ลงใน วารสารหองสมุด และออกบทความทางวิทยุ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2521.
"การจัดบริการการอานในแนวใหม" ลงใน วารสารหองสมุดปที่ 23 ฉบับที่ 4-5-6 กรกฎาคม-ธันวาคม
2522.
"การใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกัน" ลงใน วารสารการประชุมสามัญประจําป 2520 ของสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทย หนา 1-8.
“การดําเนินงานสารสนเทศทองถิ่น : แนวคิด วิธกี ารและกระบวนการ,” ใน รายงานโครงการ
สัมมนาเรื่อง การดําเนินงานสารสนเทศทองถิ่น. มหาสารคาม : สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
"การเตรียมบุคลากรเพื่อเขาแขงขันในตลาดอินโดจีนและสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในเชิงนักสารนิเทศ"
บทความประกอบการสัมมนาวิชาการของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
"การทดลองปฏิบัติจริงเพือ่ หาแนวทางบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใหญในชุมชนชนบท โดย
การสนับสนุนของ UNESCO (พ.ศ. 2530-2532)" ลงใน วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2535. หนา 95-100.
"การบําบัดดวยการอาน" ออกบทความทางวิทยุกระจายเสียงและวารสาร
"การบริการเพื่อความเปนเลิศ" เอกสารคําบรรยายการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา จัดโดย สํานักวิทยบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2540. ณ โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
"การบริหารหองสมุดยุคใหม" เอกสารประกอบคําบรรยายใหนิสติ ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษ
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ฟง ณ หองประชุมสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม สิงหาคม
2537.
"การบริหารแหลงสารนิเทศยุคการยกเครื่ององคกร (Re-engineering)" บทความการสัมมนาทาง
วิชาการ ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2537.
"การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการบริหารหองสมุด ลงในชาวบรรณ'30” หนา 2-9.
มหาสารคาม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม, 2531.
"การผนึกภาพและการจัดภาพเพื่อบริการ" เอกสารประกอบการบรรยายแกนิสิตที่เรียนวิชาโท
เทคโนโลยีทางการศึกษา และวิชาบรรณารักษศาสตร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2521 เวลา
13.00-15.00 น.
“การพัฒนาสารสนเทศเพื่อสังคม,” เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"การพัฒนาหองสมุดเพือ่ สงเสริมวัฒนธรรม" วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2530. หนา 95-103.
"การศึกษานอกโรงเรียนในอีกรูปหนึ่ง" วารสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ. ฉบับที่ 44 วันอาทิตย 27
เมษายน 2523.
"การสงเสริมการอานระดับอุดมศึกษาแบบ Q.C.". เอกสารประกอบคําบรรยายแกสมาคมสงเสริมการ
อาน ณ โรงแรมพริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กันยายน 2539.
"การสรางนิสัยในการอาน" ลงในสอนใหลูกอานที่ระลึกแดนายโสภณอัศดร (เง็ก ศาตมัย) และ
นางประจวบ ศาตมัย. 2532 หนา 16-27.
"การสงเสริมการอานในยุคใหม" ใน เอกสารประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2537 ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาสารคาม.
"การสื่อสารมวลชนเพื่อสงเสริมการอาน" ออกอากาศวิทยุทหารอากาศ มหาสารคาม 2-4 กันยายน
2522 เวลา 6.00-6.15 น.
"การอาน" บรรยายสําหรับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร ชั้นปที่ 3-4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2522.
"การอานกับการพัฒนาเศรษฐกิจ" การบรรยายในการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2522.
หนา 1-16.
"ขอสนเทศทางวัฒนธรรม" ลงในวารสารหองสมุดปที่ 30 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2529.
หนา 1- 16.
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“ความรู ภูมิปญญาในทองถิ่น,” เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเรื่อง การจัดและ
ดําเนินงาน สารสนเทศทองถิ่น ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
"ความสัมพันธของการสื่อสารกับสารนิเทศ" ลงในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ปที่ 2 ฉบับที่
9 ตุลาคม 2537. หนา 50-52.
"ครูของศิษย" ลงในวารสารหองสมุด ปที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม หนา 56-59.
"ครู-เด็ก-คิด-เขียน" ลงในวารสารดอกแกว คาลิฟอรเนีย วันที่ 19 มีนาคม 2522. หนา 24-25.
"โครงการสนับสนุนการอานของเด็กชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
"จะเลือกหนังสือเด็กอยางไร" ออกอากาศในวิทยุทหารอากาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2522
เวลา 6.00-6.15 น.
"จิตวิทยาการอาน" ลงในหนังสือที่ระลึกงานสัปดาหหองสมุด ครั้งที่ 2 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
2520. หนา 10-26.
"ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน กระบวนการอาน องคกรเพื่อสรางสรรคการอาน" ในเอกสารการประชุม
ปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ตุลาคม-ธันวาคม 2528.
"ทักษะในการทํางาน" การบรรยายพิเศษวันปฐมนิเทศขาราชการใหม ระหวางวันที่ 24-27 สิงหาคม
2538 ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“แนวคิดในการบริหารงานแหลงสารสนเทศ,” เอกสารประกอบการบรรยายใหกับนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขา Information Management มหาวิทยาลัยขอนแกน 12 มิถุนายน 2547
"แนวคิดในการสอนวิชาเลือกและการจัดหาวัสดุหองสมุด" บรรยายในการประชุมบรรณารักษ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2520.
“แนวคิดและหลักการในวิชาชีพบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร,” เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการ สัมมนาบรรณารักษศาสตรและผูสอน ทบวงมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
"แนวทางการบริการสารสนเทศยุคใหม" ใน การบริการสารสนเทศ : ปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ป แหงความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา. หนา 4-10.
กรุงเทพฯ : คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา, 2538.
"แนวทางการพัฒนาการวิจัยดานบรรณารักษศาสตร" เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวโนมการ
วิจัยทางบรรณารักษศาสตร จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ระหวางวันที่ 14-15
กุมภาพันธ 2529.
"แนวโนมนวนิยายไทยในปจจุบัน" ออกอากาศวิทยุทหารอากาศ มหาสารคาม 22 ตุลาคม 2522
เวลา 6.00-6.15 น.
“บทบาทของบรรณารักษและสาขาวิชาสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงในยุค I C T, (Information
Communication Technology) ” เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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"บทบาทของหนังสือที่มตี อสังคม" ออกอากาศวิทยุทหารอากาศ มหาสารคาม วันที่ 19 มิถุนายน
2522 เวลา 6.00-6.15 น.
"บทบาทของหองสมุดในสภาพปจจุบนั " ออกอากาศวิทยุทหารอากาศ มหาสารคาม บรรยายให
อาจารยบรรณารักษที่มาสัมมนา ณ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ธันวาคม 2521.
"บทบาทของหองสมุดโรงเรียนสมัยใหม หรือศูนยวิทยาการกับสังคม" ลงในวารสารนอกโรงเรียน
ปที่ 25 ฉบับที่ 142 กุมภาพันธ-มีนาคม หนา 54-59. / ชาวบรรณ'27
"บทบาทหองสมุดที่มีตออุดมศึกษา" เขียนใหคณะกรรมการปรับปรุงหองสมุดวิทยาลัยครูมหาสารคาม
เพื่อนําตีพิมพเสนอตอสภาการฝกหัดครู, 2522.
"บัณฑิตศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร อดีต-ปจจุบนั -อนาคต,"
"ประสบการณและแนวคิดการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร" เอกสาร
ประกอบคําบรรยายใหักับสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย วันที่ 28 กันยายน 2538.
“เมลวิล ดิวอี้และงานของทาน" ลงในวารสารหองสมุด ปที่ 11 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2510.
"ระบบเปดของหองสมุด" ลงใน ชาวบรรณ'28
"รูปแบบที่ควรจะเปนของหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เอกสารการ
สัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโนมการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
คณะมนุษยศาสตร และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ระหวาง
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2529.
"เราควรจะเปนไดหรือไมหนอ" วารสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฉบับที่ 28 วันอาทิตยที่ 8 มกราคม
2521.
"สภาพสังคมกับวัฒนธรรมที่หองสมุดควรจะมีบทบาท" ลงใน ชาวบรรณ'29
“สารสนเทศทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบล,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการจัดการ
สารสนเทศในทองถิ่นวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2545 ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. หนา 8-13. มหาสารคาม : สํานักวิทยบริการ รวมกับสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
"สารนิเทศกับการบริหารงานหองสมุด" วารสารบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร. ปที่ 3
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2537. หนา 8-12.
"สารนิเทศเพื่อชุมชน" เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สารนิเทศเพื่อชุมชน จัดโดยภาควิชา
บรรณารักษศาสตร รวมกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
วันที่ 8 กันยายน 2532.
"สารสนเทศศาสตร (Information Science)" ลงใน วารสารสารนิเทศ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 มีนาคมมิถุนายน 2538. หนา 6-10.
"หนังสือ-การอาน-เด็ก" ออกอากาศวิทยุทหารอากาศ มหาสารคาม วันที่ 9 มิถุนายน 2523
เวลา 6.00-6.15 น.
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10
"หองสมุดกับการศึกษานอกระบบและสื่อมวลชน" บรรยายทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม ใหนิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร และผูสนใจฟง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2522.
"หองสมุดกับการอานหนังสือ" ใน เอกสารประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน. วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2537 ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาสารคาม.
"หองสมุดกับการอาน" ออกรายการวิทยุทหารอากาศ มหาสารคาม วันที่ 10-15 กุมภาพันธ 2523
เวลา 6.00-6.15 น. และพิมพแจกในพิธีเปดหองสมุดประชาชน ที่อําเภอบรบือ เมื่อ 11 มีนาคม
2522.
"หองสมุดประชาชน" ลงในสารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับที่ 6 มกราคม-มิถุนายน 2530.
"หองสมุด/ศูนยวิชาการ" แปลจากบทความของ Viola James "A School Library/ Media Center"
บรรยายทีว่ ิทยาลัยครูมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2521 เวลา 13.00-15.00 น. และลงใน
วารสารหองสมุด ปที่ 23 ฉบับที่ 4-5-6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2522.
"5 ส ทํางานอยางไรจึงจะไดผลดี" เอกสารคําบรรยาย การสัมมนาเรื่อง "กลยุทธิส์ ูความเปนเลิศในการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2540
ณ หองประชุม สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
“เหลียวหลัง แลหนา Pulinet,” เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาผูบริหารและ
บรรณารักษของหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
"แหลงสารสนเทศชุมชน" บทความเขียนรวมกันนิสติ ปริญญาโทา สาขาวิชาไทยคดีศึกษา เนนมนุษย
ในงานเปดพิพิธภัณฑพื้นบานโบราณอีสาน ที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 สิงหาคม 2539.
"อาหารสมองสําหรับชุมชนอีกแหลงหนึ่ง" ลงในวารสารบรรณารักษศาสตร มข. ปที่ 3 ฉบับที่ 2
เมษายน 2528. หนา 29-32.
Chaveelak Boonyakanchana, Surithong Srisa-ard and Pornpimol Manochai.
“Preservation of The Thai Oral Heritage,” in Libraries and Librarianship in Thailand
from Stone Inscription to Microchips. P.97-103. Bangkok : IFLA’99 National
Organizing Committee Bangkok, Thailand, 1999.
"The Experimental Project of Rural Development Through Continuing Education for Children
and Adults Supported by UNESCO, 1987-1989". Academic Resource Center and
Library Science. Department, Faculty of Humanities, Mahasarakham : Srinakharinwirot
University, 1990.
"Mobile Information Services for Rural Communities: a Case Study from Northeastern Thailand."
Asian Libraries 3(1) : 55-60 ; March 1993.
"Model for Secondary School Libraries in the Northeast of Thailand" Mahasarakham :
Srinakharinwirot University, 1987.
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"The Project of Rural Development Through Continuing Education for Children and Adults"
IASL Newsletter. Volume 22 Number 1 February 1993. p.7
"Rural Development Through Reading and Continuing Education" in Future Dimensions
and Library Development (Consal ix papers). p. 154-165. Bangkok : May 2-7, 1993.
"School Libraries in Thailand" in School Libraries : International Developments. p.293-301,
2nd.ed. Metuchen : The Scarecrow, 1991.
"Thai University Declares War on Rural Illiteracy" PAI. p. 4-7. January 1993.
"A Training Model for Reading Programs" Monograph presented at Hibiya Semior High
School tokyo, JAPAN. February 24, 1987.
งานวิจัย
1. การทดลองปฏิบัตจิ ริงเพื่อหาแนวทางบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใหญในชุมชนชนบท
(2534)
2. การผลิตและการใชหนังสืออางอิงของไทย (2507)
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางสมาชิก และบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับสมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทย (2530) (วิจัยรวม)
4. การศึกษาโครงการเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (2533)
5. การศึกษาพัฒนาของบุคคลในอาชีพตาง ๆ ตอหองสมุด (2534)
6. โครงการรวบรวมเอกสารอีสาน (2526)
7. รูปแบบที่ควรจะเปนของหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2526 - 2527)
8. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใ หญในชุมชนชนบท (2530-2532)
9. หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยเพื่อจัดตั้งศูนยวชิ าการสูชนบท" (2522-2524)
10. The Transition of a Library into an Instructional Media Center for Srinakharinwirot
University (2519)
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. การพัฒนาการอานของสตรีในชุมชนชนบท (2533)
2. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งอุทยานลานชาวนา (2532)
3. การศึกษาเพื่อหาแนวทางจัดตั้งมุมสงเสริมการอาน (2534)
4. การศึกษาเพื่อหาแนวทางจัดตั้งสารสนเทศเกีย่ วกับพฤกษศาสตรพันธุไมอีสาน (2530)
5. การศึกษาเพื่อหาแนวทางสรางหลักสูตรสารสนเทศเพื่อชุมชน (2531)
6. โครงการจัดทําบรรณานุกรมงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2528-ปจจุบัน)
7. การจัดทํา CD-ROM Multimedia เรื่อง โบราณสถานและสถานที่ทองเทีย่ วในภาคอีสาน (2540)
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8. การจัดทํา CD-ROM Multimedia เรื่อง ประเพณีอีสานสิบสองเดือน (2538)
9. การวิจัยเนื้อหาแนวทางการเปนศูนยกลางสารสนเทศทองถิ่นนานาชาติ
10.การวิจัยเพื่อการประเมินผลโครงการบริการทางวิชาการแก ส.ป.ป.ลาว ในพระบรมราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11. Balanced Scorecard กับแนวทางการบริหารแหลงสารสนเทศ

การเสนอผลงานในตางประเทศ
4 มีนาคม 2526 "Graduate Students in the field of Library and Information Science in
Thailand" ในการประชุม The First Asian-Pacific Conference on Library Science ที่กรุง Taipei,
Republic of China.
24 กุมภาพันธ 2530 "School Library in Thailand" ที่ Hibiya Senior High School ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
29 กุมภาพันธ 2530 "Graduate Students in the field of Library and Information Science in
Thailand" ที่ Keio University ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
25 พฤศจิกายน 2532 "Isaan Information Center" ที่ Kyoto Woman's University เกียวโต
ประเทศญี่ปุน
5 พฤษภาคม 2535 "Rural Development Through Reading and Continuing Education
ในการประชุม CONSAL IX ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษาดูงาน สัมมนา และเจรจาธุรกิจ
ขอความรวมมือในตางประเทศ ไดศึกษาดูงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจกับประเทศตาง ๆ เชน
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย ออสเตรีย สวิสเซอรแลนด ฮังการี เช็คโกสโลวาเกีย สิงคโปร
ไตหวัน เบลเยี่ยม เยอรมัน ญี่ปุน อิสราเอล ฯลฯ

6. เครื่องราชอิสริยาภรณ
ม.ป.ช., ม.วม., ป.ช., ป.ม.

7. คติพจนในการทํางาน
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