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ภูมิใจยิ่งที่ ได ้ท�ำงำนที่มหำวิทยำลัย
สุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัเปิดทีไ่ด้รบัรางวลั
มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก ซึ่งมีปรัชญาและ
ปณิธานของการให้โอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลยัแห่งนีไ้ด้ 
“บ่มเพาะ” “หล่อหลอม” “พฒันา” “เติมความหวงั 
และความฝัน” ให้ชีวิตมีคุณค่าในทุกมิติ ภูมิใจ 
ที่ได้ท�างานในหลากหลายบทบาทและหลากหลาย
ต�าแหน่ง ทั้งอาจารย์ประจ�า ประธานกรรมการ

ประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (คณบดี) สองสมัย ผู้อ�านวยการส�านักบรรณสารสนเทศ  
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยกีารพมิพ์แห่งชาติ รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ และ
ต�าแหน่งสุดท้ายคือ ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง (ระดับ 11 เดิม) ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุด
ของข้าราชการ รวมเวลารับราชการที่นี่ 31 ปี หลังจากต่ออายุราชการครบ 65 ปี  
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ม.ว.ม. และ ม.ป.ช.

ภูมใิจยิง่ทไีด้มส่ีวนร่วม รเิริม่ บกุเบกิการจดัการศึกษาทางไกลด้านสารสนเทศศาสตร์ 
ต้ังแต่ระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก สร้างผลผลติทีม่คุีณค่าเป็นทีย่อมรบั
ในระดับชาติ ภูมิภาคและสากล ได้ท�างานที่อ�านวยประโยชน์และมีคุณูปการต่อสังคม  
สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

“   เขียวทองนั้นคือความรุ่งเรือง  ชีวิตฟูเฟื่องสมความปรารถนา
  ระบบทางไกลเปิดโอกาสการศึกษา  
คือปฏิญญา มสธ.

(เพลงปฏิญญา มสธ.)

“
“It is a long way to come for me, with 43 years 

in this profession, in many different roles and positions. 
I have not made the journey here alone. Numerous 
people have supported me along the way. I have also 
been blessed with amazing and supportive parents, 
teachers, friends, colleagues and students. I can say 
that over the course of my profession, I have derived 
from them the strength to challenge myself and perform  
better at each stage. I would not be here today  
without al l their support and encouragement.  
My heartfelt thanks to all.”

“This recognition has enormously reinforced my belief 
that hard work and continuous dedication to the  
profession and to society, without hoping for any return, 
are eventually rewarded. It encourages me to continue 
my work and inspires me to continue striving for  
excellence. Moreover, it challenges me to commit and 
contribute more and more to the LIS community,  
especially LIS education, training and staff development 
in my country and the ASEAN region.”                

Quoted from Professor Dr. Chutima Sacchanand’ s 
speech on receiving the CONSAL Outstanding 
Librarian Award for 2015 – Gold Prize 
13 june 2015
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ถ้าทุกคนเชือ่ในค�ากล่าวที่วา่ “หนังสือคือชีวิต”... เราคงต้องพลิกด ู
ทีละหน้า และอ่านไปจนกว่าจะพบคุณค่าที่แท้จริง 

เช่นเดียวกบั “เกียรติประวัติ” ระหว่างบรรทดั ของ ศาสตราจารย์	
ดร.ชุติมา	สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจ�า และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขา 
วิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักวิชาการผู้อุทิศตน สร้างคลังความรู้ใน
การพัฒนาห้องสมุด	การศึกษา	และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย
ภูมิภาคอาเซียนและสากล 
มาอย่างยาวนาน

ที่มา: คอลัมน์ Lady on Frame “ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์.. ผู้ทรง
คุณค่าของวงการห้องสมุด การศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาเซียน” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1083 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2559 
หน้า 53
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คือชีวิต	
วัยเด็ก	วัยเรียน	วัยท�างาน
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    ชีวิตคือการแสวงหา  ความรู้นานาเหมาะสม
 หมั่นเพียรเรียนรู้อบรม  จักไม่โง่งมซมซาน
    อย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่  โลกนี้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน
 กระฉับกระเฉงเร่งงาน  ชีวิตเบิกบานก้าวไกล

     
    ชุติมา สัจจานันท์

 

     

 ที่มา: ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปีการศึกษา 2511-2514
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ข้าพเจ้าเกิดที่บ้านสวนคลองมอญฝั่งธนบุรี สมัยนั้นฝั่งธนบุรีเป็น
จังหวัดหนึ่งแยกจากกรุงเทพฯ อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ เรือกสวนเขียวขจี 
และชุ่มฉ�่าด้วยสายน�้า ผู้คนต้ังบ้านเรือนอยู่สองฝั่ง ด�ารงชีวิตอยู่อย่างสงบ 
รื่นรมย์ ด้วยน�้าใจและความจริงใจที่ใสสะอาด วิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทยและ
ค�าสอนแห่งบวรพทุธศาสนา ได้หยัง่รากฐานของความพอเพยีงให้ครอบครวั
ของเราและหลากหลายชีวิตในลุ่มน�้านั้นไว้อย่างยั่งยืน …. น�้าคือชีวิต คือ 
ความชุม่ชืน่ และชืน่ฉ�า่… ชวีติอยูใ่กล้สายน�า้ ได้เหน็กระแสน�า้ทีไ่หลข้ึนลงเป็น
เช่นนี้ทุกวี่วัน

ชวีติมนษุย์เหมอืนสายน�า้ทีข้ึ่นลง “น�้าขึน้	น�้าลง” สอนให้มองความ
จริงตามธรรมชาติ ทั้งความทุกข์ ความสุข ความเปลี่ยนแปลง ความเป็น
อนิจจังของสรรพส่ิง เป็นคติเตือนใจให้มีสติ ให้ยอมรับและเผชิญ 
ทั้งสุขและทุกข์ได้โดยดุษณี ไม่ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม หลงใหล มัวเมา ยามมีสุข 
และยามมีทุกข์จักได้ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา มีก�าลังใจ มีก�าลังกายต่อสู้ 
และฟันฝ่า ไม่ปริเวทนา ให้ร�าลึกตรึกตรองตามค�าโบราณที่ว่า “ช่ัวเจ็ดที 
ดีเจ็ดหน”

วัยเด็กกับสายน้ำา
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เมื่อเมฆต้ังเค้ามา เสียงยายตะโกนบอกลูกหลานให้รีบเข้าบ้าน 
ปิดประตูหน้าต่าง ผู้ใหญ่	 “อาบน�้าร้อน” มาก่อน รีบเก็บเส้ือผ้า  
ข้าวของที่ตากแดดไว้ ... แล้วฝนก็ตกเสียงดังจั้ก...จั้ก 
กระทบหลังคาบ้าน ฟังเป็นจังหวะเหมือนเสียง
ดนตรี...น�้าฝนจากฟ้าไหลตามรางน�้าบนหลังคาบ้าน
ลงสู่ตุ่มน�้าที่วางเรียงรายรอบบ้าน ตา ยาย แม่และ
พ่อช่วยกนัเอารางน�า้พาดวาง ใส่ตุ่มโน่นทตุ่ีมนีท้ ีจนเต็ม
ทุกตุ่ม กว่าจะแล้วเสร็จ ผู้ใหญ่ทุกคนก็เปียกปอน...เราหลับไปพร้อมกับ

สายฝนที่ดังกระทบหลังคาบ้าน สลับกับเสียงฟ้าร้องและ
ฟ้าแลบแปลบปลาบ พายุลมแรงพัดแทรกเข้ามาเป็น 
ระยะ ๆ  มุ ้งสีขาวสะอาดพลิ้วตามลมกรรโชกแรงที ่
สอดแทรกมาเป็นครั้งคราว อากาศสดชื่น หอมกลิ่นดิน 

ชื่นฉ�่าในความรู้สึก 

มีภาษิตฝรั่งเศสบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “Apres la pluie, le beau 
temps” หลังฝนตก ฟ้าจะสว่างใส ชีวิตมีทั้งทุกข์และสุข พบทั้งความ 
ส�าเร็จและความล้มเหลว ปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึน ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป 
ความเข้มแข็ง ต่อสู้ มีก�าลังใจ ไม่ย่อท้อ จักน�าพาให้ได้พบความส�าเร็จ 
เปรียบดังสายฝนที่หลั่งจากฟ้าชะโลมดิน...

คุณแม่

คุณพ่อ
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วัยเรียน..เรียนสามมหาวิทยาลัย
ช้ันน�าของสามประเทศ

สถานศึกษาใกล้บ้าน คือ แนวคิดทางการศึกษาที่ทันสมัยของ 
พ่อแม่ เริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนสตรี 
ทดัสิงหเสน ีธนบรุแีละระดับมธัยมศึกษาทีโ่รงเรยีนสตรวีดัระฆัง โรงเรยีน
สตรีที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีขณะนั้น โรงเรียน
ทั้งสองแห่งได้ปลูกฝังความใฝ่รู้ ใผ่เรียน รักการเรียนรู้ และการด�าเนิน
ชีวิตที่ถูกท�านองคลองธรรม   

 ห้าปีที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เคยคิด
ไปเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนอื่น ใคร่ครวญเรื่องการเดินทางกันแล้วก็
ตัดสินใจว่าเรียนที่เดิม ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ได้รับการบ่มเพาะความรู้ควบคู่
คุณธรรม เป็นหัวหน้าชั้นเรียน หัวหน้านักเรียนและมีโอกาสได้ศึกษา 
ชัน้มัธยมปลายกบัอาจารย์ชัน้น�าหลายท่าน ทีผู่กพนัมากทีสุ่ด คือ อาจารย์ 
กาญจนี วินิจฉัยกุล สอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสและเป็น 
อาจารย์ประจ�าชั้นสมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์นองสิริ  
ศาลคุิปต์ สอนภาษาองักฤษ และอาจารย์สมศร ีเชือ้อภัย สอนวชิาภาษาไทย 
อาจารย์ทั้งสามท่านจบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ความรู้ ความสามารถและความเป็นของครูของท่านเป็นที่ประทับใจยิ่ง  
และเป็นอีกแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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การสอบเข้าเรียนต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ในยุคนั้น เป็น
ความสุขและความภาคภูมิใจยิ่ง ที่ยิ่งใหญ่คือความสุขที่ท�าให้พ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย ครูอาจารย์ที่โรงเรียนเดิมมีความสุขและภาคภูมิใจ ในยุคที่ไม่มี
มหาวิทยาลัยเปิดและโอกาสทางการศึกษามีจ�ากัด ที่สถาบันแห่งนี้ใน 
ระดับปริญญาตรีได้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและ
บรรณารักษศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์ 
สถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมชีวิตในทุกด้าน เป็นความภาคภูมิใจยิ่ง 
ที่ได ้ เป ็นศิษย์ของศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศในขณะนั้น  
โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิลักษณ์	อ�าพันวงศ์ ผู้บุกเบิก

การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย 
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คนแรก  
แล ะศ าสตราจ ารย ์ ท ่ าน แรกในสาข า วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์ ซึ่งท่านกรุณารับเป็น 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ด้วย 

    ชมพูเอยสง่าล�้า  จามจุรี
 เทิดพระนามกษัตริย์ศรี  มิ่งเกล้า
 “จุฬาลงกรณ์” เปรมปรีดิ์  นักปราชญ์
 ร�าลึกคุณค�่าเช้า  ไป่รู้ลืมเลือน

    ชุติมา สัจจานันท์

        ที่มา: Arts หนังสือรุ่นอักษรศาสตร์ รุ่น 36 พ.ศ. 2515
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การได ้รับทุนยู เนสโก/ยู เอ็นดีพีไปศึกษาและฝึกอบรมระดับ  
Post-grad. ด้านสารสนเทศศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ University 
of the Philippines, Institute of Library Science 
สถาบันการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์แห่งแรกในภูมิภาค
อาเซียน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายกับเพื่อน ๆ ที่ได้รับทุน
การศึกษามาจากประเทศในอาเซยีนและเอเชยี รวมกว่าสิบประเทศ ได้ศึกษา
กับ Professor Dr. Neelameghan (UNESCO/PGI, Regional 
Advisor for Asia-Pacific) ชาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงและผลงาน 
ระดับโลก รวมทัง้ศาสตราจารย์ชัน้น�าของประเทศฟิลปิปินส์ หลงัจากส�าเรจ็
การศึกษาอบรม 1 ปีก็ได้รับทุนเดิมศึกษาต่อ ได้ปริญญาโทใบที่สอง  
Master of Library Science (Information Science)

การศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อมาท�างานในมหาวิทยาลัยเปิดที่
ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ได้ให้โอกาสตนเอง 

ในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกที ่Charles 
Sturt University (CSU) ซึ่ ง เป ็น
มหาวิทยาลัยของรัฐผู้น�าในการจัดการศึกษา
ทางไกลของประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุน

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นประสบการณ์
ที่มีคุณค่ายิ่งและสอดคล้องกับงานที่ท�าในทุกวันนี้ ได้เรียนรู้แนวคิดการ 
เรียนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการท�างานของอาจารย์ทางไกลจากอาจารย์ 
โดยเฉพาะที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ Associate Professor Dr. Rod 
Francis 
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 วัยท�างาน..ท�างานท่ีเรารัก

หลังจากส�าเร็จการศึกษาเมื่อพ.ศ. 2515 สอบบรรจุได้หลายแห่ง   
ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สมัครงานอาชีพครูทั้งนั้น เพราะ 
มคีวามมุง่มัน่เป็นครแูละรกัอาชพีครมูาก แต่ท้ายทีสุ่ดกเ็ลอืกท�างานทีวิ่ทยาลยั
ครูซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ รับราชการที่วิทยาลัยครูหมู่บ้าน
จอมบงึ จ.ราชบรุ ีสอนนกัศึกษาระดับป.กศ.ต้น ป.กศ.สูง นกัเรยีนมฐีานะ
ยากจนมาจากจังหวัดไกล ๆ ดินแดนทุรกันดารทั่วประเทศ ได้ทุนมาเรียน
ต้ังแต่มัธยมต้น จนจบป.กศ.สูง และกลับออกไปเป็นครูในท้องถ่ินตน  
และยังสอนวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาภาคค�่ากลุ่มผู้ใหญ่ ทั้งห้องเป็นทหาร
จากค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ลูกศิษย์อายุมากกว่าครูเป็นส่วนใหญ่  
ตอนแรกรู้สึกวิตกมาก เพราะเพิ่งจบใหม่ ๆ อายุ 20 ปี แต่เมื่อได้สอน
แล้วก็รู้สึกประทับใจความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจมาก

ตอนนั้นจอมบึงเป็นดินแดน ‘สีชมพู’ เคยมีปัญหาผู้ก่อการร้าย  
เพื่อน ๆ ถามว่า ‘แน่ใจหรือ’ แต่มาถึงทุกวันนี้ภูมิใจที่ได้ท�างานที่นั้น 1 ปี  
เป็นโลกใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ได้รับประสบการณ์ 
ภาคสนามมากมาย ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้ไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ มี 
ผู้บงัคับบญัชาและเพือ่นร่วมงานทีดี่ เป็นการเริม่ต้นการท�างานทีดี่ มคุีณค่า
ต่อตนเองและสังคม 
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ย้ายมารบัราชการทีว่ทิยาลยัครธูนบรุ ีหรอื มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบรุี 
ในปัจจบุนัก่อนลาศึกษาต่อระดับปรญิญาโท ทีว่ทิยาลยัครธูนบรุแีห่งนี ้ได้
ท�างานทั้งงานวิชาการ งานสอนและงานบริหารครบเครื่อง ได้เพิ่มพูนความรู้ 
และประสบการณ์อันมีคุณค่ามากมาย ที่ส�าคัญคือบรรยากาศและ 
วัฒนธรรมการท�างานที่อบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล เป็น
ครอบครัวเดียวกัน ไมตรีจิตและมิตรภาพของเพื่อนพ้องน้องพี่ซึ่งบัดนี ้
ยังผูกพันกันมิลืมเลือน 

การให้โอกาสแก่กนัถือว่าเป็นส่ิงส�าคัญ ปัญหาในสังคมไทยเกดิจากการ
ได้รับโอกาสหรือโอกาสที่ได้รับไม่เท่าเทียมกัน นี่คือสาเหตุส�าคัญที่ย้ายมา
ท�างานทีม่สธ. เพราะปรชัญาของการเปิดโอกาสทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
แห่งนี้เป็นที่ศรัทธายิ่ง

“สุโขทัยธรรมาธิราช		 แหล่งศึกษาเพ่ือชาติปวงประชา	 
								ให้เลิศล�้าด�าเกิงเชิงวิทยา		 สร้างศรัทธาความหวังพลังชน”	

                 (เพลงปฏิญญา มสธ.)

ภูมิใจยิ่งที่ได้ท�างานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
เปิดที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก ซึ่งมีปรัชญาและปณิธาน
ของการให้โอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัแห่งนีไ้ด้ “บ่มเพาะ” “หล่อหลอม” “พฒันา” “เติมความหวงั 
และความฝัน” ให้ชีวิตมีคุณค่าในทุกมิติ ภูมิใจที่ได้ท�างานในหลากหลาย
บทบาทและหลากหลายต�าแหน่ง ทั้งอาจารย์ประจ�า ประธานกรรมการ
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ประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (คณบดี) สองสมัย 
ผู้อ�านวยการส�านกับรรณสารสนเทศ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ และต�าแหน่ง
สุดท้าย คือศาสตราจารย์รบัเงินเดือนขัน้สูง 
(ระดับ	 11	 เดิม) ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดของ
ข้าราชการ รวมเวลารับราชการที่นี่ 31 ปี หลังจากต่ออายุราชการ  
ครบ 65 ปี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุด ม.ว.ม. 
และ ม.ป.ช.

ภูมิใจยิ่งที่ได้มีส่วนร่วม ริเริ่ม และบุกเบิกการจัดการศึกษาทางไกล
สารสนเทศศาสตร์ ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก   
สร้างผลผลิตที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ภูมิภาคและสากล และ 
ได้ท�างานที่อ�านวยประโยชน์และมีคุณูปการต่อสังคม สร้างชื่อเสียง 
เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

“เขียวทองน้ันคือความรุ่งเรือง	 	 ชีวิตฟูเฟ่ืองสมความปรารถนา 
ระบบทางไกลเปิดโอกาสการศึกษา					 คือปฏิญญา	มสธ.”

     (เพลงปฏิญญา มสธ.)
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ความคิด...
    จากประสบการณ์ชีวิตผ่านส่ือ



ที่มา: ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2511-2514

16

    ความเอ๋ยความหวัง    เป็นพลังของชีวิตนิมิตหมาย
 แห่งการสู้โชคชะตาอย่างท้าทาย  จักมิยอมแพ้พ่ายตราบหายใจ
    วันนี้มืดพรุ่งนี้มีสว่าง   จะอยู่อย่างผู้แพ้อย่างไรได้
 จงก้าวเดินด้วยพลังความตั้งใจ   สู่หลักชัยข้างหน้าอย่าท้อเอย

    ชุติมา สัจจานันท์ 



17

รางวัล	และความส�าเร็จ		
 

“ดิฉันไม่ได้เดินทางแต่เพียงล�าพัง รางวัลดังกล่าวคงไม่ใช่ความส�าเร็จ 
ของคนคนเดียว ยังมีพ่อแม่ พี่น ้อง ครูอาจารย์ ผู ้บังคับบัญชา ศิษย์ 
กัลยาณมิตรและเพื่อนร่วมทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกมากมายที ่
ส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูลและเป็นก�าลังกายก�าลังใจมาโดยตลอด ดิฉัน 
ขอขอบคุณอย่างจริงใจ รางวัลนี้จึงเป็นของประเทศไทยและทุกท่าน”

“กว่าจะมาถึงจุดนี้ ดิฉันได้เดินทางมายาวไกลในบทบาทและต�าแหน่ง
หน้าที่หลากหลาย ในวงการศึกษาและห้องสมุด เผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยไม่ย่อท้อ การได้รับรางวัลจึงเป็นการยืนยันความเชื่อที่ว่า ความเพียร
พยายาม ความมุ่งมั่น การท�างานหนักอย่างต่อเนื่อง และการอุทิศตนโดย 
ไม่หวังสิ่งตอบแทนย่อมได้รับการมองเห็น”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ในคอลัมน์ Lady on Frame “ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 
ผู้ทรงคุณค่าแห่งวงการห้องสมุด การศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์อาเซียน” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1083 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 
2559 หน้า 53
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“ชอบเป็นครู สอนผู้ใหญ่มาโดยตลอด มีลูกศิษย์เป็นใหญ่เป็นโต 
ก็เยอะ ถือว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และเรียนรู้จากศิษย์ไปด้วย  
ชอบงานสอนหนงัสือเพราะเป็นอาชพีของผู้ให้ เป็นอาชพีทีย่ิง่ใหญ่ในคุณค่า
และความรูสึ้กของดิฉันซึง่เป็นครดู้วยหวัใจ เพราะได้รบัแบบอย่างมาจากครู
อาจารย์ที่ดีที่ได้ประสบมาในอดีต ชอบเขียนหนังสือเพราะชอบถ่ายทอด 
และเผยแพร่ส่ิงที่เรารู้ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ไม่เคยหวงวิชา ไม่หวง 
ความรู้ เพราะคนเรายิ่งให้ก็ยิ่งงอกงาม ชอบท�าประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็น 
การใช้ชีวิตให้มีคุณค่า”

“ดิฉันชอบใช้ค�าว่า “คร”ู มากกว่าอาจารย์เพราะ
ให้ความซาบซึง้มากกว่า ค�าว่าครมูาจากภาษาบาล ี‘คร’ุ 
แปลว่า “หนัก” เป็นที่รับรู ้กันว่าอาชีพครูเป็นงาน  
‘ครุ’ หนัก ต้องดูแลรับผิดชอบการสร้างและพัฒนา 
“คน” อันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด

  ครูไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะสอนในชั่วโมงเรียน ครูบ่มเพาะให้ความรู้  
ประสบการณ์ ให้เครื่องมือแสวงหาความรู้และชี้แนะแหล่งความรู้ การศกึษา
คือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ สอนให้ศิษย์เป็น 
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด�ารงชีวิตในโลกกว้างได้อย่าง 
รู้เท่าทันและมีความสุข”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สจัจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 690 ปักษ์แรก ตุลาคม 2542 

อาชีพครู
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“ลกูศิษย์ไม่น้อยมอีายมุากกว่าดิฉัน มปีระสบการณ์ความส�าเรจ็ในชวีติ 
สถานภาพในสังคมสูง แต่ในอดีตขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง  
จึงมาเรียนเสริมเติมเต็มทั้ง ๆ ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้ว หรือบางคน 
มีปริญญาใบหนึ่งหรือสองใบแล้วก็มาเรียนอีก เป็นส่ิงน่าชื่นชม เป็นข้าว 
เต็มรวง หรือเหมือนภาษิตจีนที่ว่า “สูงสุดคืนสู่สามัญ” ดิฉันเห็นว่า 
ส่ิงนีคื้อคุณค่าทีแ่ท้จรงิ เราต้องเป็นแก้วน�า้ทีน่�า้ไม่เต็มแก้ว เพือ่มโีอกาสเติม
ความรู้ ประสบการณ์สิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง”

“ชีวิตครูอะไรจะชื่นใจเท่าได้เห็นศิษย์ก้าวหน้า  
มคีวามเจรญิงอกงาม เหมอืนเราเพาะเมลด็พนัธ์พืช 
พรวนดิน ปลูกต้นไม้ และเห็นต้นไม้งอกงาม  
ยิ่งต้นไม้โตแผ่กิ่งก้านสาขา ก็ยิ่งปลาบปลื้มใจ  
จึงประทับใจเสมอเมื่อไปที่ไหนเจอลูกศิษย์เข้ามา
ทักทาย”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สจัจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 690 ปักษ์แรก ตุลาคม 2542 
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การอ่าน

“การพัฒนาคนโดยการศึกษา การเรียนรู้จากทุกส่ิงทุกอย่าง และ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะการอ่าน ไม่ว่ายุคสมัย 
ของเทคโนโลยี การอ่านยังเป็นพื้นฐาน ยิ่งอ่านมากก็รู ้มาก ยิ่งฉลาด  
ยิ่งทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันคน สังคมการอ่าน คือ สังคมแห่งความรู้  
สังคมที่ผู้คนรู้จักใช้ความคิดและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

“ดิฉันถูกปลกูฝังเรือ่งการอ่านมาต้ังแต่เลก็ เพราะพ่อ
เป็นคนอ่านหนังสือมาก ท่านซื้อหนังสือทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และที่คุ้นเคยคือ “นิตยสาร

กระดูกงู” และ “นาวกิศาสตร์” ของกองทพัเรอื 
ที่พ่อรับราชการอยู่ ท�าให้ดิฉันอ่านหนังสือ 
สูงกว่าระดับมาตั้งแต่เล็ก”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 689 ปักษ์หลังกันยายน 2542  
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          หลักการท�างาน	และ
											ความมุ่งม่ันในการท�างาน 

“งานทีท่�าทกุงานเป็นงานทีท่�าด้วยความรกั ความศรทัธา ไม่ว่างานเลก็ 
งานใหญ่ ทกุงานล้วนใช้ความรู ้ความคิด ใช้เวลา และปัจจยัอืน่ ๆ  ประกอบ 
จึงเห็นคุณค่าและความส�าคัญของงานที่ท�าในทุกบทบาท”

“งานที่ท�ามาโดยตลอด ทั้งงานในหน้าที่ประจ�า งานสอน งานวิจัย  
งานบรกิารวิชาการแก่สังคม ล้วนเป็นงานทีมุ่ง่มัน่พฒันาคนอนัเป็นหวัใจของ
การพัฒนาชาติ เพราะถ้า “คน” ได้รับการพัฒนา ทั้งความรู้ ความคิด 
จิตใจ เป็นคนดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะเจริญ
ก้าวหน้า มีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันกับชาติอื่นได้”

“สร้างความพอใจและความสุขใจในงานทีท่�าเป็นเบือ้งต้น ถือว่างานคือ
บทเรียน เรียนรู้จากการท�างานและอุทิศตน เมื่อมีปัญหาถือว่าปัญหาคือ
โจทย์ เป็นการบ้านที่ต้องฝึกแก้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้เรา
เข้มแข็ง แข็งแกร่ง ทั้งความคิดและจิตใจ สร้างความเชื่อมั่นเพื่อก้าวต่อไปได้
อย่างกล้าหาญ มั่นคง และพยายามไม่ท้อแท้ ท�าความดีเพื่อความดี เอาใจ
เขามาใส่ใจเราและไม่ท�าร้ายคนท�างาน”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 690 ปักษ์แรก ตุลาคม 2542 
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“ใช้หลักพุทธศาสนาส่องทางชีวิต ดิฉันใกล้ชิดศาสนามาต้ังแต่เด็ก 
เพราะครอบครัวช่วยหล่อหลอมและปลูกฝัง ดิฉันถือศีล 5 ยึดหลักมงคล
ชีวิต หลักสัปปุริสธรรม หลักกาลามสูตร เชื่อมั่นอย่างยิ่งในเรื่องท�าดีได้ดี 
ท�าชั่วได้ชั่ว เชื่อม่ันในกฎแห่งกรรมและถือหลักของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า 
‘การท�างานคือการประพฤติธรรม’ การท�างานที่ดี มีคุณค่าต่อผู้อื่น  
เป็นการท�ากุศลอย่างยิ่งและในการท�างานหากใช้ธรรมเข้ามาช่วย จะแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทุกส่ิงทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว ้
ทั้งนั้น”

 “ค่าของคน	อยู่ท่ีผลของงาน ผลของงานแสดงถึงเกยีรติและ
ศักดิศ์รีของมนุษย์ โดยมีความรักและความศรัทธาในงานเป็นเสมือนเสาเอก 
ตราบใดที่เราเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานต่อส่วนรวม รักงาน มี 
ความสุข ความเลื่อมใสและภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ เราก็จักท�างานด้วย
จติใจเบกิบาน และท�างานได้โดยไม่เหนด็เหนือ่ย ไม่ย่อท้อ สร้างคุณูปการ
ต่อส่วนรวมและสังคมได้อย่างแท้จริง” 
 “ยงัไม่ถือว่าถึงจดุแห่งความส�าเรจ็ เพราะตราบใดทีย่งัมลีมหายใจ 
มีความสามารถ มีโอกาสท�างานได้ก็ต้องท�างาน ต้องคิด ต้องริเริ่ม และ
เริ่มต้น เมื่อเริ่มต้นก็ต้องมีส่ิงท้าทายคือความส�าเร็จอยู่ปลายทางที่จะต้อง 
ไปให้ถึง”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 690 ปักษ์แรก ตุลาคม 2542
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การแก้ปัญหา
“ดิฉันพยายามมองปัญหาในเบือ้งต้นว่าเป็นเรือ่งธรรมดาและพยายาม

มีสติ คิด วิเคราะห์ปัญหา บางปัญหาเราแก้ไขคนเดียวได้ หลายปัญหา 
ต้องแก้ไขด้วยความร่วมมือกันหลายฝ่าย บางปัญหาแก้ไขได้ส�าเร็จและบาง
ปัญหากแ็ก้ไขไม่ได้ ต้องพยายามมองปัญหาและอปุสรรคว่าเป็นแบบฝึกหดั 
หรือโจทย์ให้เราศึกษา เรียนรู้และแก้ไข ฝึกสมอง ฝึกความคิด จิตใจ  
เพิ่มพูนประสบการณ์ และเรียนรู้จากปัญหา”

“การแก้ปัญหาเหมือนการท�าการบ้าน โจทย์บางข้อเราท�าถูกต้อง ได้
คะแนนเต็ม บางข้อท�าถูกบางส่วน บางข้อท�าผิด เพราะโจทย์แต่ละข้อมี 

ความซบัซ้อนต่างกนั ถ้าท�าดีทีสุ่ดแล้วก็พอใจผลทีเ่กิด 
ชีวิตคนเรามีทั้งความส�าเร็จและความล้มเหลว  
เมื่อพบความส�าเร็จเป็นก�าลังใจ ก้าวต่อไปสู ่
โลกกว้างขึ้น ฉะนั้นให้มองความส�าเร็จที่ผ่านมา
เป็นก�าลงัใจ แต่ไม่ประมาทมองเป้าหมายให้ชดัเจน 

เพื่อหาทางไปสู่เป้าหมายคือความส�าเร็จให้ได้”

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สจัจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 690 ปักษ์แรก ตุลาคม 2542 
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ความฝัน
“อยากเห็นคนไทยมีนิสัยรักการอ่าน อ่านมากข้ึน มีนิสัยใฝ่หา 

ความรู้ รู้จักใช้ข้อมูลข่าวสาร รู้จักคิด รู้เท่าทันข้อมูล ข่าวสาร รู้ทันสื่อ”

“อยากท�าหลายเรื่อง ชอบคิด ชอบท�า อยากให้คนรวย ๆ ร่วมกัน 
บริจาคหนังสือ ส่ือการศึกษา บริจาคทรัพย์จัดต้ังและอุปการะห้องสมุด  
เป็นแหล่งความรู้ในชุมชน อยากให้โรงเรียนทุกระดับมีห้องสมุดโรงเรียน 
ทีดี่ ชนบทของเรามห้ีองสมดุชมุชนทีดี่และมห้ีองสมดุเด็กโดยเฉพาะ มีบรกิาร
ห้องสมุดที่อยู ่ใกล้ตัว ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส�าคัญแหล่งเรียนรู ้เพิ่ม 
มากขึ้น แต่ภาคเอกชน และชุมชนมีส่วนส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้วย 
ขอถือโอกาสเชญิชวนเพราะการให้วิทยาทานถือว่าเป็นเลิศกว่าการให้
ท้ังปวง”

  “ชอบธรรมชาติ ชอบสันติสุข อยากมี
ชีวิตที่สงบ อยากมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น 
อยากถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และอยากมี
เวลาอ่านและเขียนอะไร ๆ  ที่ไม่ใช่วิชาการบ้าง”

   

ที่มา: บทสัมภาษณ์ “รองศาสตราจารย์ ชุติมา สจัจานันท์ บนเส้นทางแห่งเกียรติยศ และ
ผลงาน.” นิตยสารกุลสตรี ปีที่ 29 ฉ. 690 ปักษ์แรก ตุลาคม 2542 
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เกียรติยศของชีวิต



26

 ผู้ใดประพฤติยึดธรรม ชีวิตสุขล�้าน�าผล
แม้โชคชะตาหมุนวน แต่ดวงกมลเบิกบาน
 เพราะธรรมพิทักษ์รักษา คุ้มครองชีวากล้าหาญ
อันตรายมิได้แผ้วพาน พ้นผ่านโชคช่วยด้วยธรรม

  ชุติมา สัจจานันท์

ที่มา: ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2511-2514



27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	
สาขาสารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ประจ�าปีการศึกษา	2558		

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค 
ที่เปิดสอนวิทยาการสารสนเทศในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกในประเทศไทยที่จัดต้ังเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศเปิดสอน
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
( ในระยะ แรก เป ิ ดสอนในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในภูมภิาคที่
เปิดสอนวิทยาการสาขานี้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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 “……  ศาสตราจารย์ ดร.ชติุมา สัจจานนัท์ มผีลงานทัง้ทางวชิาการ
และวิชาชีพที่โดดเด่นในระดับชาติ ภูมิภาคและสากล ทั้งในบทบาทของ 
ผู้สอน นักการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาชีพ ผลงานการพัฒนาการศึกษา
อันถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ของประชาคมอาเซยีน มส่ีวนร่วม รเิริม่ บกุเบกิและพฒันาการจดัการศึกษา
วิชาสารสนเทศศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาทางไกลในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และการ
พฒันาบคุลากรในวชิาชพีของประเทศ นอกจากนีย้งัเป็นผู้มผีลงานวจิยัดีเด่น
และผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัรางวัล ได้รบัการอ้างองิและน�าไปใช้ประโยชน์
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ..”

“ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์เป็นทีป่ระจกัษ์และมคีวามโดดเด่น
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมี
มติเป ็นเอกฉันท ์ประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ แด่ศาสตราจารย์ ดร.ชติุมา สัจจานนัท์เพือ่เป็น
เกียรติแก่มหาวิทยาลัยสืบไป”

ที่มา: http://libarts.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?Page-
Id=30266&Datatype=2
https://www.youtube.com/watch?v=bpsgVmo9Q-Y
http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.
php?hm=&hotnewsid=6924&uf=&qu=
https://activity.msu.ac.th/congratulations/index.php/2015-11-30-07-
23-24

ค�าประกาศเกียรติคุณบางส่วน
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รางวัลระดับภูมิภาค
รางวัล	CONSAL	2015	Outstanding	 
Librarian	Award	(Gold	Prize)	 

สภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of   
Southeast Asian Librarians - CONSAL) ก่อต้ังเม่ือ ค.ศ. 1970 
ได้จัดต้ังรางวัล CONSAL Outstanding Librarian Award  
เพื่อมอบให้เป ็นเกียรติแก่บรรณารักษ์ นักวิชาการและนักวิชาชีพใน 
ภูมิภาคที่ ได ้สร ้ า งสรรค ์ และพัฒนาวิ ช า ชีพบรรณารักษศาสตร ์และ 
สารสนเทศศาสตร์ มผีลงานดีเด่นและเป็นทีป่ระจกัษ์มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน 
เริ่มต้ังแต่ ค.ศ. 2000 จ�าแนกเป็นรางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล  
(Gold Prize) และเหรียญเงิน (Silver Prize) มอบให้ทุกสามปี 
ศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	สัจจานันท์ นับเป็นคนไทยคนแรก 
ท่ีได้รับรางวัลเหรยีญทองน้ี	โดยมพีธีิมอบรางวลัและประกาศเกยีรติคุณ
ในการประชุม CONSAL ครั้งที่ 15 ค.ศ. 2015 วันที่ 13 มิถุนายน 
ค.ศ. 2015
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       ค�าประกาศเกียรติคุณบางส่วน
Citation of  Professor Dr. Chutima Sacchanand 
CONSAL XVI Outstanding Librarian Award –  

Gold Prize  

“She has been at the forefront in LIS  
education in Thailand and in ASEAN region and 
was among its pioneers, especially in field of  
distance librarianship, which has had a significant 
impact on the LIS profession, especially staff  
development. She has been on the advisory  
committees of many international conferences, for 
which she has acted as keynote speaker, consultant, 
and peer reviewer. Other roles include visiting  
professor, co-advisor, thesis/dissertation examiner, 
invited expert, and consultant to many LIS schools/
departments in a number of countries, as well as 
UNESCO expert.”

“Professor Dr. Chutima has written an extensive  
number of articles for a wide range of professional 
and academic journals. She has been a very  
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significant contributor to research and development 
in the profession and has received many grants 
and awards. One of her research papers which was 
presented in English has been selected by IFLA 
for translation into French. She has promoted  
research through her papers and lectures and has 
encouraged librarians to be aware of the  
importance and need for research. She believes 
that librarians acting as practitioner-researchers can 
raise the status of the profession.”

“Through her strong national, regional and  
international collaborative partnerships and networks, 
as well as her strong knowledge and experience 
as a former TLA (Thailand Library Association) 
President, CONSAL executive board member,  
standing Committee member of IFLA - Library 
Theory and Research Section, STOU library director, 
as well as her current role as a member of many 
university councils and library boards, she has  
contributed to setting a new direction for LIS 
education, libraries and librarianship in general.”
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“The many awards given to her reflect the  
recognition of her distinguished roles, services  
and achievement at the national, regional and  
international levels. This presentation of the  
CONSAL XVI Outstanding Librarian Award – Gold Prize 
is an opportunity for the LIS community in Thailand 
and the ASEAN region to acknowledge her  
commitment to the profession and the region.”

ที่มา: https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-oceania/news/
consaloutstandinglibrarianchutima.pdf
https://www.ifla.org/node/9866
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รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุน
เอก้ิน	เลาเกเซ่นอนุสรณ์	พ.ศ.	2560		

กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (The Eakin Laugesen   
Menmorial Fund) เดิมชื่อกองทุนอนุสรณ์ จอห์น เอ เอกิ้น จัดตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นที่ระลึกถึง ดร. จอห์น เอ เอกิ้น ชาวอเมริกัน 
ซึ่งได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2423 ท่านได้อุทิศเวลา 
ความรูค้วามสามารถเพือ่พฒันาการศึกษาของเยาวชนไทย ทีส่�าคัญคือจดัต้ัง
โรงเรยีนเพือ่สอนสามญัชน ปัจจบุนัคือโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตียนวทิยาลยั 
รวมทั้งส่งเสริมและสร้างสรรค์งานทางด้านวรรณกรรมไว้เป็นจ�านวนมาก 
และกระตุ้นให้คนไทยสนใจการอ่าน เปิดร้านจ�าหน่ายหนังสือแห่งแรกใน
กรุงเทพฯ ชื่อว่า เอกิ้นบุคสโตร์  

รางวลัอาจารย์ดีเด่นกองทนุเอกิน้ เลาเกเซ่นอนสุรณ์ ซึง่บรหิารจดัการ
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่น 
ประจ�าปีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรปีละ 1 รางวัล ต้ังแต ่
ปี 2525 ผู้ได้รบัรางวลันบัได้ว่าเป็นผู้ทีเ่จรญิรอยตามคุณงามความดีของ
อาจารย์จอน เอ เอกิ้น และครอบครัว และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ
และการประกาศเกยีรติคุณในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์  
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ค�าสดุดีเกียรติคุณบางส่วน
“.... ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจ�า และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เป็นผู้มคุีณูปการยิง่ต่อการจดัการศึกษาวชิาสารสนเทศศาสตร์ด้วยระบบการ
ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การวิจัยและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อ�านวยประโยชน์ยิ่งต่อองค์การ วงการศึกษา 
วชิาการและวชิาชพีนีท้ัง้ในระดับชาติ ภูมภิาคและสากล มคีวามมุง่มัน่พัฒนา
ตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ได้รับการ
ยอมรับและยกย่องจากหมู่คณะ เป็นที่เคารพนับถือของนักศึกษา จึงได้รับ
การประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลอย่างมากมายจากมหาวิทยาลัย 
สถาบันองค์การทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล”

“......โดยเหตุที่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถโดดเด่นในบทบาทต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ ทั้งในบทบาท
อาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิชาการ นักการศึกษา และนักบริหาร เป็น 
ผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม วงการศึกษาและวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์ด้วยความอตุสาหะมาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน มผีลงานการพฒันา
เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง อ�านวยประโยชน์ยิง่ต่อมหาวทิยาลยั ประเทศ
ชาติ ภมูภิาคและสากล อีกทัง้เปน็ผูป้ระพฤตตินเปน็แบบอยา่งที่ด ียึดมัน่
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ทีม่า: มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (2560) “ค�าสดุดีเกยีรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ชติุมา 
สัจจานันท์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจ�าปี พ.ศ. 
2560” ใน งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2559. หน้า 52-53

ในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ยึดค่านิยมความเป็นไทยและ
ประพฤติปฏิบติัตามวถีิไทย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมติสภา
วิชาการใน การประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  
2560 จึงขอเสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นอาจารย์ 
ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจ�าปี 2560 เพื่อเป็น
เกียรติประวัติแก่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชสืบไป”
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อักษรศาสตร์ดีเด่น	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจ�าปี	2558			

  

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรรหา
นสิิตเก่าอกัษรศาสตร์ จฬุาฯ ผู้สามารถน�าวชิาความรูท้ีไ่ด้รบัจากคณะอกัษร
ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีงาม เพ่ือ
ประเทศชาติ สังคมและสาธารณประโยชน์ทั่วไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
แก่นิสิตอักษรศาสตร์และเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของผู้ได้รับการ
ยกย่อง รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่น และ 
รับพระราชทานพระเกี้ยวทองค�าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532  
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
“ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ (อักษรศาสตรบัณฑิต  

รุ่นที่ 36) เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิต
ศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลของประเทศไทย และการพัฒนาบคุลากร
และวิชาชีพผ่านบทบาทที่หลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งในฐานะศาสตราจารย์
ประจ�าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสมาคมห้องสมุดแห่ง 
ประเทศไทยฯ ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และมีผลงานได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณในระดับชาติ 
ภูมิภาคและสากล” 
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ศิษย์เก่าดีเด่น	
“50	Outstanding	Alumni”

Institute	of	Library	Science,	 
University	of	the	Philippines	

ค.ศ.	2001

Institute of Library Science ปัจจุบันคือ School of 
Library and Information Studies, University of the 
Philippines เป็นสถาบันการศึกษาบรรณารักษศาสตร์แห่งแรกของ
อาเซียนและเป ็นสถาบันกลุ ่มแรกของภูมิภาคเอเชียที่ เป ิดสอนวิชา
บรรณารักษศาสตร์ มาต้ังแต่ ค.ศ. 1951 มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการ
ก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ และเนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบนั 
(ค.ศ. 2001) สถาบันได้คัดเลือกศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและ
ระดับสากล 50 ปี 50 คน เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

Plaque of recognition to Chutima Sacchanand  
(MLS 1984) 

“As	one	of	the	50	outstanding 
alumni	 for	 her	 outstanding	 
contribution	 to	 Thai	 library	 
education	and	library	association.”
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ก่อต้ังเมื่อ 
วันที่ 11 ตุลาคม 2497 เป็นสมาคมวิชาชีพ
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สมาคมเดียวของประเทศไทย สมาคมฯสรรหา
บุคคลที่ได้อุทิศก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความ
รู้พัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเกินกว่ากรอบงานในหน้าที่
และต�าแหน่ง มผีลงานดีเด่นในวชิาชพี เพือ่ยกย่องและ
ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ประจ�าทุกปี สืบเนื่องมาต้ังแต่ พ.ศ. 2537 และ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น
บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์	
ประจ�าปี	2538

บุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ประจ�าปี	2538
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รางวัลงานวิจัยดีเด่น	สาขาภาษาและวรรณกรรม	
คณะกรรมการการศึกษา	การศาสนา	

และการวัฒนธรรม	กระทรวงศึกษาธิการ	  

งานวจิยัเรือ่ง “การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรม
ไทย”	โดยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
และได้รับทุนจากสถาบันวิจัยภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาภาษาและวรรณกรรม จากคณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2545 และได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นการสร้างชื่อ
เสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง
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รางวัลพระราชทานการประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจ�าปี		2520	และ		2525	

ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ได้รับการจัดต้ังเมื่อ พ.ศ.
2515 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ได้จัด
โครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและการประกวดหนังสือดีเด่น  
ครั้งแรกใน พ.ศ. 2515 

ผลงานร ่ วมกับนวลจันทร ์ 
รัตนากรและมารศรี  ศิ วรั กษ ์ 
สองเรือ่ง คือ ว.ณ.ประมวญมารค: 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์
เจ้าวิภาวดีรังสิต	 และ	 เรื่อง	
ปกิณกะเรื่องหนังสือในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทสารคดี ประจ�าปี 2520 และ 2525 ตามล�าดับ 
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Talented		People		
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันการจัดการความรู้ หรือ KM Day 
เพื่อให้บุคลากรได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ในกิจกรรม
ดังกล่าวมีการประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรที่มีความสามารถ มีความ
คิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพจนได้
รบัการยอมรบัจากหน่วยงานหรอืมหาวทิยาลยัเป็น Talented People 
ด้านต่าง ๆ

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 
ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นTalented 
People ด้านการเรียนการสอน พ.ศ. 
2556 และ ด้านการสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
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รางวัลงานวิจัยดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ประจ�าปี	2557	

ผลงานวจิยัเรือ่ง “การพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศ	และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ” ซึ่ง

ได ้รับทุนงบประมาณแผ่นดินส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับรางวัล
งานวิจยัดีเด่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช	ประจ�าปี	 2557 ผลงาน

วิจัยนี้ได้รับการน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติของ
สหพันธ์นานาชาติว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบัน (International 
Federation of Library Associations and Institutions - 
IFLA) และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดประชุมให้แปลผลงาน 
เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่ง
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รางวัลอ่ืน	ๆ	ของหน่วยงาน

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการฝึกหัดครู พ.ศ. 2529 ขณะ 
รับราชการที่วิทยาลัยครูธนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) และรางวัล
บุคลากรดีเด่น ระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2540
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ประวัติและผลงานได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ
ขององค์การทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง	 
สถาบันการศึกษา	และส่ือมวลชน	

บุคคลส�าคัญในการพัฒนาห้องสมดุของ
ไทยในรอบ	80	 ปี	 	 (พ.ศ. 2448 -2528) 
จัดพิมพ์โดยหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เนื่องใน
โอกาสครบรอบหอสมุดแห่งชาติ 80 ปี วันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2528

สวนศรีอักษรศาสตร์	 จัดพิมพ์โดยคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2535) ในฐานะผู ้ใช ้ความรู ้ที่ได ้ศึกษาไปจาก 
คณะอักษรศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชพี และเป็นผู้มชีือ่เสียงเกยีรติคุณเป็นทีรู่จ้กัยกย่อง
ในวงการต่าง ๆ

ท� า เ นียบผู้ ทรงคุณวุฒิ ในวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารนิเทศศาสตร	์จดัพมิพ์โดยสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 
2541)
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สองทศวรรษการศึกษาทางไกลสารสนเทศศาสตร ์จดัพมิพ์
โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(พ.ศ. 2552)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	36	ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์	มสธ.	
จัดท�าโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พ.ศ. 2558)
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ค�าประกาศเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“ศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	สัจจานันท์	
ส�าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอก  
จากมหาวทิยาลยัชาร์ลสจ๊วต ประเทศออสเตรเลยี  
โอนย้ายจากวิทยาลัยครูธนบุรี (ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) มารับราชการสังกัด 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์ เมือ่ พ.ศ.  2529 ต�าแหน่ง
ก่อนเกษยีณอายคืุอ ศาสตราจารย์  รบัเงินเดือน

ขั้นสูง หรือระดับ 11 เดิม และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

พุฒิปัญญาของท่านเป็นที่ประจักษ์ กล่าวในส่วนของมหาวิทยาลัย
สุโขทยัธรรมาธิราช เคยด�ารงประธานกรรมการประจ�าสาชาวชิาศิลปศาสตร์
สองสมัย รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อ�านวยการส�านักบรรณ
สารสนเทศ ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยในหลายคณะ ด้านการ
จัดการศึกษาเป็นอาจารย์ประจ�ากลุ่มแรกที่บุกเบิกการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ และได้ขยายผลสู่การจัดการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะการจดัการศึกษาทางไกลระดับดุษฎบีณัฑิต 
ผลงานต้นแบบที่ท่านบุกเบิกและสร้างความโดดเด่นในเรื่องความเป็นสากล
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บนพื้นฐานของการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการกับนานา
ประเทศ และในฐานะศาสตราจารย์ประจ�าได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ในรปูแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวจิยัเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลและได้รับการอ้างอิงจาก 
นักวิชาการในระดับนานาชาติ

ด้านบริการสังคม ท่านได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริการ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ได้รับโปรดเกล้าฯให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวฒุขิองหลายสถาบนั เป็นนายกสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ สามสมัย ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
กรรมการ  ทีป่รกึษา วทิยากรแก่สถาบนัการศึกษาและองค์กรทางการศึกษา 
วิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยผลงานโดดเด่นเป็นทีป่ระจกัษ์ ท่านจงึได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรติ 
และการยกย่องประกาศเกียรติคุณในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและ 
นาชาติในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Talented people 
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ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560) ขอบคุณอย่างย่ิง ทุกส่ิงท่ีท�าเพ่ือ 
มสธ. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 41

ของมสธ. ด้านการเรียนการสอนประจ�าปี 2556 และด้านการสร้าง 
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2559 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ระดับ 9 ของมสธ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ยังได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประจ�าปีการศึกษา 2558 รบัพระราชทาน
พระเกี้ยวทองค�า และโล่ประกาศเกียรติคุณ อักษรศาสตร์ดีเด่น ประจ�าปี 
2558 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ดีเด ่นกองทุนเอกิ้น  
เลาเกเซ่นอนสุรณ์ ประจ�าปี 2560 บคุคลดีเด่นในวชิาบรรณารกัษศาสตร์
และสารนเิทศศาสตร์ ของสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2535   
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้
รับรางวัลเหรียญทองผู้มีผลงานดีเด่นจากสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ค.ศ. 2015 และ Women of the Year 2000 
จาก American Biographical Institute 

ในด้านอุปนิสัยใจคอ ท่านเป็นผู้มุมานะ ปฏิบัติงานด้วยความรับ 
ผิดชอบและส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว เป็นแบบอย่างของ
ความส�าเรจ็ในหนา้ที่การงาน มปีฏภิาณเฉยีบแหลม วสิยัทัศนก้์าวไกล ให้
ค�าชีแ้นะทีย่งัประโยชน์แก่สาขาวชิาฯและมหาวทิยาลยั มนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือต่อเพือ่น
ร่วมงานและคณาจารย์รุ่นน้อง จึงสมควรยกย่องให้ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อ
เป็นเกียรติประวัติสืบไป 



   รวงข้าวสีทองผ่องผุด ยาวสุดเขตคุ้งทุ่งกว้าง
 ไผ่เบียดเสียดสีครวญคราง เบาบางเสียงขลุ่ยลอยลม
   ธรรมชาติมากล้นมนต์ขลัง ชีวิตจึงยังสุขสม
 นกร้องซร้องเสียงระงม เกลียวกลมรมย์รื่นชื่นใจ

   ชุติมา สัจจานันท์

ที่มา: ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2511-2514
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ผลงานทางวิชาการสร้างสรรค์



ที่มา: ผลงานตีพิมพใ์นหนังสือพิมพ์ชาวไทย
ในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2511-2514
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 หวังทันโลกต้องมุ่งอ่านเป็นงานใหญ่  ยิ่งอ่านมากปัญญาไวใสสว่าง
ได้พบโลกพบผู้คนพบหนทาง  หนังสือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ
เป็นสะพานสู่บัณฑิตคิดก้าวหน้า  ความรอบรู้นานาน�ามาได้
พบความสุขความสงบพบหลักชัย		 หนังสือคือมิตรย่ิงใหญ่ของทุกคน

 ชุติมา สัจจานันท์ 
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ผลงานทางวิชาการ

ภาษาอังกฤษ
 บทความวิจัย 11 เรื่อง
 บทความทางวิชาการ 34 เรื่อง
 หนังสือวิชาการ 1 เรื่อง
ภาษาไทย
 งานวิจัย/บทความวิจัย 72 เรื่อง
 บทความทางวิชาการ 119 เรื่อง
 ต�ารา/หนังสือ 16 เรื่อง
 หน่วยการสอนระบบทางไกล 119 หน่วย
   ข้อมูล ณ 5 กันยายน 2560
ค้นคืนได้จาก libarts.stou.ac.th



54

รายการบนยูทูป

ชุติมา สัจจานันท์, Oh, Dong-Geun, ทรงพันธ์ เจิมประยูร และ  
 ไปรมา เฮียงราช. (2559, 19 ตุลาคม). พฒันาการจดัการศึกษา 
 สู่มาตรฐานสากล ด้วยทนุโครงการปรญิญาเอกการญจนาภิเษก หรอื 
 ทนุ คปก. รายการรอบรูก้บั มสธ. ค้นคืนจาก https://www. 
 youtube.com/watch?v=cNQYnFfqffk&t=120s
ชุติมา สัจจานันท์, Gillian Hallam, จันทิมา เขียวแก้ว, พิมพ์ร�าไพ  
 เปรมสมทิธ์ และ ดวงแก้ว เงินพลูทรพัย์. (2558, 26 มนีาคม).  
 พฒันาการจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้วยทนุโครงการปรญิญา 
 เอกกาญจนาภิเษก หรือทุน คปก. รายการรอบรู้กับ มสธ.  
 ค ้ น คื น จ า ก  h t t p s : / / www . y o u t u b e . c o m / 
 watch?v=85L4ebSDTS
ชุติมา สัจจานันท์, Mitsuhiro Oda, จันทิมา เขียวแก้ว, พิมพ์ร�าไพ  
 เปรมสมทิธ์ และ ดวงแก้ว เงินพลูทรพัย์. (2558, 16 เมษายน).  
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือทุน คปก.3.
 รายการรอบรูก้บั มสธ. ค้นคืนจาก  https://www.youtube. 
 com/watch?v=rBlGmfvQQUs
ชุติมา สัจจานันท์. (2558, 9 มิถุนายน). งานสัมมนาทางวิชาการ  
 Collaboration Among LIS Schools/ Programs  
 in ASEAN. ค้นคืนจาก https://www.youtube.com/ 
 watch?v=f8U3LXubxJQ
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สยามธุรกจิ. (2558, 22 มถุินายน). ศาสตราจารย์ ดร.ชติุมา สัจจานนัท์  
 รับรางวัล CONSAL XVI Outstanding  Librarian  
 Award 2015. ข่าวสังคมธุรกิจ ค้นคืนจาก https://www. 
 youtube.com/watch?v=5lwnyuCZoP4
ชุติมา สัจจานันท์. (2558, 7 กันยายน). โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
 บรรณารักษศาสตร์ฯ เรื่อง Libraries and librarianship  
 in Japan and Thailand จัดโดย ส�านักวิทยบริการและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 (3 กนัยายน 2558). ค้นคืนจาก https://www.youtube. 
 com/watch?v=UgpzQ6zEC3Q
ชุติมา สัจจานันท์. (2558, 8 กันยายน). โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
 บรรณารักษศาสตร์ฯ เรื่อง Libraries and librarianship  
 in Japan and Thailand. จัดโดย ส�านักวิทยบริการและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 (4 กนัยายน 2558). ค้นคืนจาก  https://www.youtube. 
 com/watch?v=0jeI8QmN-jA
ชุติมา สัจจานันท์. (2558, 25 พฤศจิกายน). งานวิจัยที่มีคุณภาพสู่ 
 การเพิ่มคุณค่างานวิจัย .ค้นคืนจาก http://www.stou.ac.th/ 
 t h a i / g r a d _ s t d y / M a s t e r s / % E 0 % B 8 % 
 9D%E0%B8%AA%E0%B8%AA/research/ 
 describe2-2559.html
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ชุติมา สัจจานันท์, จินดา ขลิบทอง และศักดิ์ชัย นิรันดร์ทวี .(2559,   
 14 มกราคม) PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม  
 การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน. ค้นคืนจาก https:// 
 www.youtube.com/watch?v=aG1_NVA-NDk
ชติุมา สัจจานนัท์. (2559, 4 กนัยายน). 10103 ทกัษะชวีติ (Life  
 Skills) ตอนที่ 6. ค้นคืนจาก https://www.youtube. 
 com/watch?v=tJU9gl_JHmE
ชุติมา สัจจานันท์, สุวิทย์ ไพทยวัฒน์, สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และ 
 กฤติกา จิวาลักษณ์. (2559, 5 กันยายน). การอ่านภาษาไทย:  
 เปิดโลกการอ่าน. ค้นคืนจาก https://www.youtube.com/ 
 watch?v=Ty2uv-OpU68
ชุติมา สัจจานันท์. (2559, 12 ธันวาคม). ปริญญากิตติมศักด์ิ  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประจ�าปี 2559. ค้นคืนจาก https:// 
 www.youtube.com/watch?v=bpsgVmo9Q-Y
ชุติมา สัจจานันท์. (2560, 5 เมษายน). วิดิโอมุทิตาจิต ศ.ดร.ชุติมา  
 สัจจานันท์. จัดท�าโดยโปรเเกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
 สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร. ค้นคืนจาก   
 https://www.youtube.com/watch?v=-AxV-MPQmsw
ชุติมา สัจจานันท์ & Oda, Mitsuhiro (2560, 15 มีนาคม).   
 ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็น 
 สากลและยัง่ยนื. (1/2). ค้นคืนจาก https://www.youtube. 
 com/watch?v=8vkso4UXQMg&t=44s
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ชุติมา สัจจานันท์ & Oda, Mitsuhiro (2560, 15 มีนาคม).   
 ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็น 
 สากลและยัง่ยนื. (2/2). ค้นคืนจาก https://www.youtube. 
 com/watch?v=wFejIv1xlVg
ชุติมา สัจจานันท์. (2559, 5 กันยายน). การอ่านภาษาไทย: เปิดโลก 
 การอ่าน. ค้นคืนจาก https://www.youtube.com/ 
 watch?v=yamk0yrbaCU
ชุติมา สัจจานันท์. (2560, 9 เมษายน). ป.เอก แขนงวิชาสารสนเทศ  
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์. ค้นคืนจาก https://www.youtube. 
 com/watch?v=yamk0yrbaCU
ชุติมา สัจจานันท์. (2557, 15 มกราคม). บุคลากรและองค์การทาง 
 วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์. ค้นคืนจาก https://www.youtube. 
 com/watch?v=HJ695DX501E&t=2806s



   ดวงเอ๋ยดวงดาว  ระยิบพราวกระจ่างกลางฟากฟ้า
เมื่อสิ้นแสงชวนฝันแห่งจันทรา  ดวงดาราจึงเด่นเห็นชัดเจน
 เหมือนคนดีมีฝีมือมีอยู่มาก   เพชรในตมแสนยากจักแลเห็น
ต่อโอกาสเปิดให้ท�าไม่ล�าเค็ญ     งานดีเด่นประจักษ์แท้แก่ตาเอย

    ชุติมา สัจจานันท์

ที่มา: ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2511-2514
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มุทิตาจิต...บันทึกไว้
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ที่มา: “บทแรกของการต่อสู้” ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2511-2514

 ความสุขความส�าเร็จของชีวิต  คือการท�าความคิดสัมฤทธิ์หมาย
ยังประโยชน์ปราโมทย์ชนทั้งหญิงชาย   มิใช่เพื่อสุขสบายเพียงแต่ตน
 ซับน�้าตาความเศร้าของเจ้าเถิด   โลกนี้ยังพริ้งเพริศอย่าได้หม่น
ถ้าใจเจ้าหาญท้ากล้าผจญ  เจ้าจักไม่อับจนสิ้นหนทาง

 ชุติมา สัจจานันท์ 
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 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  จากวันวานที่บากบั่น               
สู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิใจ  
 ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า   กาลเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ความดีที่สร้างไว้จักยืนยง

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

 กิตติเมธี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อดีตผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   
												นายกสภา-กรรมการสภา 

  ท่านได้แสดงออกซึง่ความรูค้วามสามารถในการแถลงปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงได้สนับสนุนข้อมูลที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย 
จนสามารถแก้ไขปัญหาให้ลลุ่วงไปด้วยดี เป็นตัวอย่างของความมุง่มัน่พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศและ
ของโลก ได้แสดงออกซึง่ความเป็นผู้น�าทีย่ดึมัน่ในกฎกติการะเบยีบทีก่�าหนด
ไว้อย่างแท้จริง

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ 
ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิตติเมธี
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ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ได้สร้างคุณูปการต่อวงการวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก สมเป็นบุคคลทางการศึกษาที่ทรง
คุณค่า เป็นผู้ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชพี เป็นผู้ทีร่กัเกยีรติ ความถูกต้อง 
ที่ส�าคัญเป็นคนที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ ตรงไปตรงมา เป็นกัลยาณมิตรที่ดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขส�าราญ
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ผมเชื่อมั่นและหวังอย่างยิ่งว่าจากความทุ่มเท และตั้งใจพัฒนางานด้าน
การศึกษาตลอดมา ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นก�าลังส�าคัญ
ทีจ่ะใช้ศักยภาพและประสบการณ์ของท่าน ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุงาน
ด้านการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืน 
ต่อไป

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
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เป็นนักวิชาการที่ซื่อตรงต่อความเป็นนักวิชาการจากหัวใจ การเสนอ
ความคิด ความเห็น ตลอดจนข้อมูลความรู้ในการประชุมสภาแต่ละครั้ง 
ล้วนให้ประโยชน์และเป็นทัศนะให้ผู้ฟัง เช่น ตัวข้าพเจ้าเอง ได้เรียนรู้ ได้
เปิดหูเปิดตากว้างขวางมากข้ึน การชี้ประเด็นต่าง ๆ ล้วนตรงจุด และม ี
หลักฐาน หลักการประกอบ แม่นตรง ครบถ้วน ชัดเจน อย่างปราศจาก
ความสงสัยหรือความคลุมเครือใดใด เป็นคนเรียบง่าย ไม่มีเง่ือนไข  
ไม่ยึดพิธีรีตอง เวลาแวะทานข้าวด้วยกันในร้านข้างทาง มักเลือกสั่งอาหาร
ง่าย ๆ ท�าให้ผู้ดูแลไม่รู้สึกกดดัน

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

“ครูผู้ยิ่งกว่าครู ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์” หลักการที่ไม่เคยเปลี่ยน 
มีเหตุมีผลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโดยเฉพาะนักศึกษาก่อนอื่นใด 
โดยไม่เคยคิดถึงความเหนื่อยล้าที่ต้องทุ่มเทอย่างเสียสละเวลามาโดยตลอด 
เป็น “ปูชนียาจารย์” ของศิษย์และของสังคมโดยรวมด้วย ทุกเหตุผลใน
กระบวนการตัดสินใจร่วมท่านจะคิดถึงประโยชน์ของผู้เรียน ของศิษย์และ
สังคมก่อนสิ่งใด เป็นที่ประจักษ์ไม่เคยรู้ลืมในทุกสถานการณ์แวดล้อมที่จะ
ด้วยเหตุใดๆ ก็ยังยืนอยู่บนหลักการและอยู่บนเหตุผลเป้าประสงค์ชัดเจน
เพื่อองค์การการศึกษาอย่างเสมอภาค เสมอต้นและเสมอปลาย

นายจ�ารัส ปิติกุลสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ท่านอาสารบัท�างานด้วยความเสียสละ ทุม่เท และใช้เมตตาธรรม เป็น
แบบอย่างของนักการศึกษามืออาชีพที่ด�ารงสถานะและวางบทบาทได้อย่าง
งดงามเหมาะสม ระวังไม่ให้เกิดการท�าหน้าที่ทางวิชาการกับการแสวงหา
ประโยชน์ แม้เพยีงเลก็น้อยจากงานทีร่บัท�า ท่านใช้ความรูแ้ละประสบการณ์
เสนอแนะทางเลือก พร้อมแนวทางปฏิบัติได้จริงในบริบทขององค์การ 
แต่ละแห่ง

นายสมชาย เสียงหลาย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและ
อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทัศนคติในด้านความคิดและการแสดงออกเราไปในแนวทางเดียวกัน  
คือ ตรงไปตรงมา การมองเป้าหมายไม่เน้นตัวบคุคลแต่เน้นภาพรวม และ
ที่ส�าคัญคือ เมื่อท�างานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เราก็รู้สึก
เป็น “คน” ของมหาวิทยาลัยนี้เต็มตัว และเมื่อพิจารณาการท�างานด้าน
วชิาการของพีช่ติุมากย็ิง่เหน็ชดัว่าเป็น “คนดี” ทีแ่ท้จรงิ เพราะให้ความใส่ใจ 
และทุ่มเทกับส่ิงที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เมื่อรับงานใดแล้วจะท�างาน
เต็มสติก�าลังปัญญาเสมอ

 
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อดีตรองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
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รู้สึกประทับใจในความเป็นนักวิชาการ และความตรงไปตรงมา โดย
มีหลักการที่มั่นคงของอาจารย์เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นอาจารย์ยังมี 
เมตตาธรรมแก่อาจารย์รุ่นน้องและลูกศิษย์ สนับสนุนให้เขาเหล่านั้นได ้
เจริญก้าวหน้าในด้านวิชาการอย่างเที่ยงธรรม การได้ท�างานร่วมกับอาจารย์
จึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของดิฉัน ที่ได้เห็นอาจารย์ท�างานอย่างมี
คุณภาพและให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัราชภัฏเป็นอย่างยิง่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิิต หนุเจริญกุล
                                               

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ท่านเสนอความเหน็ทกุอย่างบนพืน้ฐานข้อเทจ็จรงิซึง่เป็นประสบการณ์
ที่ท่านได้ถ่ายทอดให้ทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ได้ท�างานร่วมกัน ท่านเป็น
กัลยาณมิตร คือ เป็นผู้คบหาได้ เกิดความดีงามและความเจริญซึ่งหลัก
พุทธศาสนาบัญญัติหลักธรรมนี้ว่า กัลยาณมิตร 7 ประการ ด้วยกัน 
ผมภูมิใจและดีใจที่ได้พบกัลยาณมิตรอย่างท่านเป็นอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค�า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
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อธิการบดี
 

ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างาน เป็นพลังส�าคัญยิ่ง ที่ส่งผลให้
มสธ. มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้ ท่านเป็นผู้ทุ่มเท ท�างานอย่างมี
มาตรฐานสูงเสมอมา ให้ความช่วยเหลอื และมนี�า้ใจกบัน้อง ๆ ในด้านวิชาการ
ท่านให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการ และตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นส�าคัญ ท่านเป็นแบบอย่างใน 
การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้รับความรู้ และประสบความส�าเร็จในอาชีพ 
นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิชาการรุ ่นน้องที่จะยึดถือและน�าไปปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ต่อเนื่องไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
 รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากจะเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่ายิ่งของวงการวิชาชีพบรรณารักษ- 
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แล้ว ท่านยังเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อ
วงการอุดมศึกษาไทยด้วย

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร    
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คนเก่ง มีความรู ้ความสามารถและยิ่งกว่านั้นเป็นคนมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลิกสง่างาม เป็นศาสตราจารย์ นับเป็น
เกยีรติประวัติอนัสูงส่งและน่าภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ น้อยคนนกัทีจ่ะประสบ
ความส�าเร็จเช่นนี้ อาจารย์ได้ท�าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างดี
เยี่ยม ได้เสนอแนะส่ิงดี ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยตลอดมา ความดีงาม 
ความรู้ ความสามารถ และผลงานของอาจารย์ที่ผ่านมาตลอดชีวิตการรับ
ราชการ “ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ คือเพชรเม็ดงามแห่งวงการ
อุดมศึกษาไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เป็นผลึกแห่งความรับรู้ที่ผมมี มีแรง
บนัดาลใจ ท�างานหนกั มาตรฐานสูง อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกัลยาณมติร. 
เป็นเกียรติที่ได้จาระไนวัตรปฏิบัติ อันงดงามของนักวิชาการที่ควรเป็น 
แบบอย่าง   

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เป็นบุคคลที่ได้พิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ชัดเจนในความมุ่งมั่นทุ่มเท 
มั่นคงในความเป็นนักวิชาการที่แท้จริง สมควรที่คนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบ
อย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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Kind	words	from	foreign	friends

Australia

I have been impressed by her enthusiasm and 
her energy. She is one of the most committed 
people I know, dedicated to improving librarianship 
and its practice in Thailand. Her professionalism is 
impressive and her enthusiasm is contagious: after 
meeting her, I feel stimulated and enthusiastic about 
librarianship again.

Professor Dr. Ross HARVEY
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia

Professor Sacchanand has made an enormous 
contribution to LIS education in Thailand and she 
has inspired many young professionals to enter into 
postgraduate studies. Her legacy will undoubtedly be a 
stronger profession overall, and as President of the 
Thai Library Association, her influence will continue into 
the future.

Adjunct Professor Dr Gillian Hallam
Library and Information Science Discipline Queensland 

University of Technology (QUT), Brisbane, Australia
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Chutima’s dedication to her role at STOU was 
very evident and she instilled that work ethic in  
all who dealt with her. I loved my time at STOU 
when we were establishing the link between STOU 
and CSU – Chutima and her colleagues were  
outstanding with their willingness and kindness in 
helping with their work involved.

      Trish Gray
Former Deputy Director, International Office, 

Charles Sturt University,Australia.

Brunei

In Brunei Darussalam, Prof. Chutima is no 
stranger  for she presented a  

Keynote Address in our Library 
Conference. She is a charming 

and inspiring person, accommodating 
and ever willing to share her ideas and 

knowledge.
Ms. Nellie Sunny

President, Brunei Darussalam Library Association (BLD)
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Bulgaria

We never forget Prof. CHUTIMA, our wonderful 
friend who made our cooperation possible. 

Professor Dr. Alexander Dimchey
Former Dean, Faculty of Philosophy

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria  

Cambodia

 It is my privilege to get to know Dr. Chutima 
Sacchanand. She is not only a friend, but also  
a mentor and a great partner 
in the field of librarianship 
and education. She always 
responds to my requests of 
support for library development in Cambodia.  
I highly admire her for her strong commitment  
towards the library profession in her own country 
and in the region.

      Ms.Kolap Mao
   Library Director, Pannasastra University of Cambodia

Vice-President, Cambodia Library Association
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India

 A renowned and brilliant LIS professional 
from Thailand, Professor Dr.Chutima Sacchanand 
has been tirelessly working in the LIS field. She 
is amongst very few strong pillars on which LIS 
profession in Thailand is resting with laurels and  
visible  to the rest of the world. Her contribution 
to the LIS education and research in Thailand is 
incomparable. Her intelligent discussions at every 
forum enabled many LIS professionals to learn new 
ideas. Her research bent of mind inspired many 
scholars to be successful in their careers.

Dr. E. Rama Reddy, PhD
University Librarian (Retd), University of Hyderabad,

Former Visiting Professor, Mahasarakham University,Thailand, 
Visiting Faculty, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India
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Japan

Chutima is not only a great teacher and scholar, 
but also a facilitator of research collaboration in 
international scale.

Professor Dr.Makiko Miwa
The Open University of Japan (OUJ)

My gratitude goes towards her various and 
long contributions to library and information science 
discipline worldwide. However, the end of one  
period should be the commencement of new stage. 
I am convinced that she would begin and continue 
further novel trials. I sincerely appreciate her 
thoughtfulness and consideration.

Professor Mitsuhiro Oda 
Dean, College of Education, Psychology and Human Studies

Professor of Library and Information Studies
Aoyama Gakuin University

President, Japan Society of Library and Information Science
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Korea

She is one of the leading scholars and  
energetic leader in library cooperation both in 
Thailand and in the international library community. 
She had visited Korea several times including our 
Keimyung University to do her impressive special 
lectures based on her profound knowledge and 
experiences in academic and practical situations.  
She has always been kind, energetic, and full of 
enthusiasm in everything.

                                           
Professor Dr. Dong-Geun Oh

Director, School of Library and Information Service, 
Keimyung University,  South Korea

President, LISSASPAC, 
Library and Information Science Society for Asia and the Pacific 

 

Professor Sacchanand demonstrated exceptional 
insight and determination in terms of joining  
the iSchool’s initiative towards understanding the 
relationships among technology, information, and 
people.

Professor Dr.Sam Oh
iSchool Caucus Chair-Elect (2018-19)

Professor, Sungkyunkwan University iSchool, South Korea
Affiliate Professor, University of Washington iSchool
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Laos

Professor Dr. Chutima is an excellent and well 
known professor, not only in Thailand but also in 
Laos. She wrote a lot of academic books, articles,  
papers and research that we use in studying library 
and information science. She is a very kind person 
who contributes a lot for the development of  
Asean region. 

Mrs. Khanthamaly Yangnouvong
Director of the National Library of Laos and 

President of Lao Library Association

Malaysia

She has had a long and illustrious career in 
the field of library and information science in  
Thailand; and also contributed much to the  
profession regionally and internationally. Her hard 
work and diligence have greatly benefited the LIS 
community in many ways.  

Associate Professor Dr. Diljit Singh
Retired Professor, University of Malaya

Past President of International Association of School Librarianship
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Myanmar
She is a cheerful, agreeable and actively  

co-operative with everyone. Being a Mentor of a 
group of library innovators, she gives good  
guidance to her team members. Her thoughtful  
advices, meaningful discussions, active participation 
and sociable manners are evident. A great honour 
for her life-long endeavors and achievements in 
LIS field as well as energetic participation for  
the development of libraries and library education 
sectors in the Asia region.

Professor U Thein Lwin
               Retired Professor, Yangon University & 

Patron of the Myanmar Library Association

The	Philippines
Prof.Dr. Chutima has been an inspiration to the 

LIS profession internationally. With the Philippines 
as her second home, Filipino librarians look up to 
her as a visionary and forward–looking leader. Her 
enthusiasm and dedication in the LIS profession is 
beyond question. I was impressed the first time I 
met her and I hope she will continue to be a guide 
and inspiration to those who want to make a  
difference in the LIS profession.

   Michael A. Pinto, MPA, MLIS, RL
       President, Philippine Librarians Association, Inc. 
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Singapore
Ajarn Chutima’s “power”, I believe, comes from 

her selflessness, wholeheartedness and sincere  
caring, which makes it impossible for people to say 
No to her! Even from outside Thailand, I can see 
indications of Ajarn Chutima’s deep and lasting 
impact on LIS in Thailand. She has also enriched 
LIS internationally.

Associate Professor Dr. Chris Khoo
Nanyang Technological University, Singapore

Taiwan

The librarianship keeps developing and we need 
a charismatic leader to guide. Prof. Chutima is the 
best choice. Her enthusiasm for librarianship is  
second to none.

  
Professor Dr. Joyce Chao-chen Chen 
Vice President for Academic Affairs

Professor of Graduate Institute of Library and 
Information Studies, National Taiwan Normal University
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USA

Dr. Chutima was one of the leaders in  
international LIS education. She worked hard to 
help her faculty and students to experience the 
world outside their university and nation. I found 
her to be a trustworthy friend and honored  
philosopher. I deemed it is my privilege to have 
been associated with her as a professional friend 
and colleague.

Professor Dr. Ismail Abdullalhi
School of Library and Information Science, 

North Carolina Central University, U.S.A.
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เพ่ือนร่วมงาน	มสธ.

ครูผู้สร้าง ครูผู้ให้ และครูผู้อุทิศตนแก่วงการการศึกษาไทย ผมเชื่อ
อย่างสนทิใจว่าแม้ท่านจะเกษยีณอายรุาชการแล้วกต็าม แต่นัน่เป็นเพียงวาระ
เกษียณตามระบบราชการไทยเท่านั้น เนื่องเพราะท่านยังคงทุ่มเทและ 
อุทิศตนเพื่อสืบสานและสร้างสรรค์วงวิชาการต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ต้นแบบที่ดขีองครูที่ท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็นผู้ให้โอกาสแก่คนอืน่ เป็นผู้น�าทางวชิาการ
และวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ และการเปิด
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ มสธ.    
      รองศาสตราจารย์ ดร.น�้าทิพย์ วิภาวิน

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
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ส่ิงที่ประทับใจที่สุดในการท�างานร่วมกับอาจารย์ คือ วินัยในการ
ท�างาน อาจารย์มุ่งมั่นในการท�างาน ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ให้ลุล่วง 
ไปได้ ไม่ย่นย่อต่ออปุสรรค นบัเป็นตัวอย่างของการด�ารงชวีติ ทัง้ในฐานะ
ข้าราชการ อาจารย์และผู้บรหิาร อนัมาจากการประพฤติปฏิบติัของอาจารย์  
มิใช่เพียงวาจาหรือค�าสอนเท่านั้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

ผู้น�าทางวิชาการในยามที่เกิดปัญหา ให้ค�าปรึกษา และช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจ ถ้าอาจารย์ทราบว่ามปัีญหาในเรือ่งใด อาจารย์จะวางงานทีท่�าอยูแ่ละ
ให้ค�าปรึกษาทันที อาจารย์จึงเปรียบเสมือนทั้งพี่ และอาจารย์ที่เคารพยิ่ง  
เป็นตัวอย่างของผู้ท�างานที่ไม่ท้อถอย ไม่ยอมเหนื่อยแม้จะอ่อนล้า 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

อาจารย์ได้อุทิศก�าลังกาย ก�าลังใจ ที่มีอยู่ต่อสังคมและประเทศชาติ 
มาโดยตลอด อาจารย์จึงเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล 
อดีตประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
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เมื่อสมัยที่เข้าท�างานที่มสธ. น้องคนนี้ได้รับความเมตตาและมิตรจิต
มิตรใจจากพี่สาวคนเก่ง ทั้งในเรื่องงานและส่วนตัว พี่อี๊ดถือเป็น “ครู”  
ทีช่่วยส่ังสอนและให้ความรู ้ตลอดจนเป็นทีป่รกึษาทีดี่ ท�าให้แจนได้พฒันา
ทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการท�างานทีม่หาวทิยาลยัแห่งนี ้เรามคีวามทรงจ�าร่วม
กันมากมายที่ยากจะลืมเลือน..ตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปีที่รู้จักกันมา ..

    รองศาสตราจารย์อนัญญา สิทธิอ�านวย
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในสาขาวิชาฯ เป็นต้นมา 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท�างานจากอาจารย์ในหลายแง่มุม แต่ที่เด่นชัด
ในด้านความมุมานะ และการมองการณ์ไกล อีกทั้งเป็นบุคคลที่ช่วยเปิด 
มุมมอง ให้ข้อคิด และเป็นแบบอย่างของความส�าเร็จในหน้าที่การงานจน
เป็นที่ประจักษ์ คือ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์  

     อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย
  รองประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

อาจารย์เป็นผู้มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ทุม่เท และเสียสละในการท�างาน
ให้แก่มหาวทิยาลยัอย่างเต็มที ่ทัง้ทางด้านวชิาการ ด้านการบรหิาร งานให้
บริการทางวิชาการแก่สังคมรวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย... ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อน้อง ๆ รุ่นหลัง

    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
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พี่ชุติมาเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี และสมองที่ไม่หยุดนิ่ง มีความมุ่งมั่น
สรรค์สร้างประโยชน์แก่องค์กรและสังคมอย่างชัดเจน ท่านจึงเป็นบุคคลที่
ทรงคุณค่า เป็นทรัพยากรทางปัญญา และส่ังสมประสบการณ์มาทั้งชีวิต
จนเรียกได้ว่า เป็นคลังสมองของชาติคนหนึ่งที่จะสามารถท�าคุณประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ องค์กรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.

อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
และประธานสภาพัฒนาการเมือง

เวลากล่าวถึงกัลยาณมิตรคนนี้ คือ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ จะกล่าว
ถึงมิติใดมิติหนึ่งคงไม่ได้ เพราะเธอเป็น ‘The great successful 
woman of the twenty-first century at the national, 
regional and international levels เธอมี ‘พลัง’ และ  
‘จิตวิญญาณ’ ของการท�างานที่ยึดหลักการมาตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มสธ.
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ปชูนยีบคุคล หมายถึงบคุคลทีค่วรแก่การเคารพ รูจ้กัครองตน ครอง
คน ครองงาน ถึงพร้อมทั้งภูมิรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรม ผู้ถึงพร้อม
ในทกุประการดังกล่าวมา คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชติุมา สัจจานนัท์...รางวลั
แห่งความดีงามในรปูวตัถุหรอืพธีิการในการยกย่องทัง้ปวง ย่อมไม่สามารถ
ทดแทนความดีหรือประกาศเกียรติคุณได้ทั้งหมด

   รองศาสตราจารย์ รสลิน ศิริยะพันธุ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.

และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มสธ.

ส�าหรับผม ส่ิงที่ประทับใจในตัวพี่ชุติมามากที่สุด ไม่ใช่เรื่องความ
เปน็เลศิด้านวชิาการของพีอ่ยา่งทีค่นอืน่ ๆ ชืน่ชมกนัมากมาย แต่เปน็ด้านส่วนตวั 
เสียมากกว่า พี่ชุติมาเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน  
และใจดี มีน�้าใจ จึงท�าให้ทุกคนสบายใจและมีความสุขเวลาพบปะและ 
พูดคุยด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.

เป็นผู้หญงิทีม่คีวามมุง่มัน่ มคีวามต้ังใจ มคีวามทุม่เทกบัภาระหน้าที่
อย่างสุดก�าลังความสามารถ ความส�าเร็จของ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  
สัจจานันท์ ในวันนี้จึงเป็นเรื่องของ “กรรมดี” และการกระท�าดี

รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.
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พี่เป็นผู้ให้ก�าลังใจเสมอมา ทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้ได้เรียนรู้การ
ท�างานจากความรู้ ประสบการณ์และความเสียสละในการสร้างสรรค์และ
พฒันาองค์กรต่าง ๆ อย่างมอือาชพี ไม่มวีนัใดเลยทีจ่ะเหน็พีท้่อแท้กบังาน 
เห็นแต่ความทุ่มเท เอาจริงเอาจัง

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

อาจารย์...เป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดของลูกน้องคนนี้
เป็นครูที่มีแต่ให้ความรู้แก่ศิษย์คนนี้
เป็นพี่ที่ให้ความรักหวังดีต่อน้องคนนี้
เป็นบุคคลต้นแบบที่น่าภาคภูมิใจของคนคนนี้เสมอมา และตลอดไป
ขอบพระคุณส�าหรบัทกุส่ิงทีใ่ห้ลกูน้อง ศิษย์และน้องคนนีม้าโดยตลอด 

รองศาสตราจารย์ ผกามาศ ผจญแกล้ว
ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
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เพ่ือนร่วมวิชาชีพ

“นักวิชาการ” ที่เตม็เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ มีผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดดเด่น สร้างสรรค์พัฒนาการศึกษาเป็นจ�านวนมาก และเป็น 
“อาจารย์” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท�าให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยความชื่นชม ศรัทธาในความรู้ความ
สามารถ ศักยภาพทีเ่ป่ียมล้นของนกัวชิาการท่านนี ้จงึเชือ่ว่าด้วยศักยภาพที่
เปี่ยมล้นย่อมท�าให้ยังคงเป็นนักวิชาการที่สามารถสร้างประโยชน์ และ 
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยและห้องสมุดไทยในมิติใดมิติหนึ่งได้อย่างแน่นอน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

เป็นคนมุ ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์อย่างมาก เป็นคนคิดท�าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และเมื่อคิดแล้วก็สู ้ไม่ถอย เป็นคนตรงไปตรงมา 
ไม่อ้อมค้อม มีความกระตือรือร้นตลอดเวลาเหมือนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 
ท�าให้เวลาที่ต้องท�างานร่วมกับพี่ชุ ดิฉันก็ต้องท�าให้ได้อย่างที่พี่ชุคิดจะท�า 
คุณสมบัติแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้มี “พลังดึงดูด”	

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มีบุคลิกที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ได้พบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เลศิ มไีมตรจีติทีดี่และน่ารกัมาก เป็นบคุคลทีเ่ป็นแบบอย่างแห่งชวีติทีดี่ทัง้
ในการเป็นผู้บรหิาร นกัวชิาการและมคีวามเป็นครสููงมาก มคีวามมุง่มัน่และ
ทุม่เทในการท�างานไม่ว่าจะอยูใ่นต�าแหน่งหน้าทีใ่ด ท่านท�างานหนกัมาโดย
ตลอด และมส่ีวนส�าคัญทีท่�าให้วชิาชพีทางบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ในประเทศไทยมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างปรากฏชดั เทยีบเคียงได้
กับนานาชาติอย่างสมศักดิ์ศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

และรองศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ไชยเสนา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถทางวิชาการกับนักวิชาการต่างประเทศสูงมาก มีเพื่อน มิตร 
เครือข่ายทางวิชาการมากมายหลายประเทศ ท�าให้ผมได้เรียนรู้แนวคิด  
วิธีการ การน�าเสนองานวิชาการระดับสากลจากท่าน เป็นบุคคลตัวอย่าง 
เป็นต้นแบบ ใช้ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ ขยัน เสียสละ อดทน 
ความเมตตากรณุา เอือ้เฟ้ือ มนี�า้ใจอนังดงาม มคุีณธรรมและจรรยาบรรณ
ของความเป็นครูอาจารย์ มีคุณค่าจนประเมินค่ามิได้

รองศาสตราจารย์ ดร.จ�านง วงษ์ชาชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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“ต้นแบบในชีวิตทางวิชาการของขา้พเจ้า”..ท่านอุทิศตนและ
เป็นตัวอย่างในเรือ่งการสร้างความร่วมมือเพือ่ขยายเครอืข่ายทางวชิาการ ซึง่
ส�าคัญในการยกระดับคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความเป็นสากล 
แนวคิดของอาจารย์เป็นแรงบนัดาลใจ และหลายครัง้ได้รบัความเมตตาแบ่งปัน
ให้โอกาสได้เข้าร่วมเครอืข่ายท�าให้ข้าพเจ้ามโีลกทศัน์ทีก่ว้างขวางขึน้ เรือ่งราว
ความเมตตา เอื้อเฟื้อ และโอกาสที่อาจารย์มีให้ยังมีอีกมาก สามารถเล่าได้
เป็นหนังสือเล่มหนา  

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
 หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เป็นนักวิชาการแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นแม่พิมพ์ของการสอน
และการท�างานในวิชาชีพ และมีมาตรฐานของการท�างานที่ถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของวงการศึกษาและวิชาชีพ วิชาชีพมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับได ้
จากความรัก ความทุ่มเท และการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เป็น 
เพชรน�้าหนึ่งของวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เป็น 
แรงผลักดันให้คนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่าง

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร
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อาจารย์สอนให้เป็นนกัวชิาการทีเ่สียสละในวิชาชพี มคีวามมุง่มัน่ ต้ังใจ 
อดทนและพยายาม ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทุกครั้งเมื่อมี
ปัญหาในการท�างาน อาจารย์คอยให้ก�าลังใจและช่วยแนะน�าอย่างสม�่าเสมอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา (เป็ด)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นพี่ที่มีอัธยาศัยไมตรี เป็นคนขยันสุด ๆ คิดงาน ท�างานวิชาการ
ตลอดเวลา เป็นผู ้มีชื่อเสียงในวงวิชาการ มีศรัทธาในพุทธศาสนา  
ชอบท�าบุญมาก และได้เป็นสะพานบุญให้ปู เราได้ร่วมกันทอดผ้าป่า  
มอบจวีรปัจจยัให้กบัโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม นครพนม ให้ทนุการศึกษา 
ได้มีโอกาสติดตามพี่ไปกราบพระเกจิอาจารย์ทั้งที่นครพนมและสกลนคร
อยู่เนือง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นนักวิชาการที่โดดเด่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีหลาย
ครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ เมื่อคนรู้ว่า
ไปจากเมืองไทยก็มักถูกถามถึงหรือบอกว่ารู้จักท่านอาจารย์ชุติมา ท�าให้
ภูมิใจไปด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารย์เป็นผู้รู ้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ไม่รู ้สึกอ่อนล้าที่จะถ่ายทอด 
ความรู้ อาจารย์ท�างานเก่งและเร็วซึ่งส่ิงนี้สติปัญญาคนอาจท�าได้ไม่เท่ากัน 
แต่ทีดิ่ฉันได้เรยีนรูว้ธีิการท�างานของอาจารย์คือ อาจารย์ไม่เคยปล่อยให้เวลา
ในการสร้างสรรค์งานสูญไปอย่างไร้ค่า อาจารย์มพีลงัมากมายในการท�างาน
ให้บรรลเุป้าหมาย  ประสบการณ์ตรงจากการทีม่โีอกาสได้ไปต่างประเทศ
กับอาจารย์หลายครัง้จงึค่อนข้างคุ้นเคยกบัอาจารย์ อาจารย์มีสายตาเฉียบคม
มองทะลุไปถึงความเป็นตัวตนของคนใกล้ชิดรวมถึงดิฉันด้วยเช ่นกัน  
มุมที่อาจารย์มองจึงแตกต่างไปจากคนอื่น

นางสาวกนกอร ศักดิเดช
     ผู้อ�านวยการหอสมุดแห่งชาติ

ด้วยเกียรติประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และ
ครองงาน ท่านจึงเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพรักมาโดยตลอด ใน
คณุปูการที่ท่านได้สรา้งสรรค์ไว้แกว่งการวชิาชีพ มีผลงานวชิาการและวิชาชีพ
ที่โดดเด่นทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
บทบาทของนักการศึกษา นักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน

นางพรพิมล มโนชัย
   ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เป็นผู้ทุ่มเท และท�าหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างยอดเยี่ยม ส�านัก
หอสมดุของเราได้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
บริหารงานของส�านักหอสมดุ เปน็ “ปรมาจารย์” ของวงการวชิาชีพของเรา 
คุณความดีของท่านสมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ทรง
คุณค่าแห่งวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทยและอาเซียน

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
  รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได ้ชื่อว ่า เป ็นผู ้มีจิตกุศลอย่างแท ้จริง ตลอดเวลาที่รู ้จักกันมา  
“ชุ” ไม่เคยละเลยการท�าบุญในวาระส�าคัญทางพุทธศาสนา หรือเมื่อมีพระ
อาจารย์ท่านใดขอให้ช่วยงานของพทุธศาสนาโดยเฉพาะการพฒันาห้องสมดุ
ตามวัดต่าง ๆ ชุไม่เคยปฏิเสธ ทุ่มเท ให้ทั้งก�าลังทรัพย์และก�าลังแรงรวม
ทั้งชักชวนเพื่อนสนิทมิตรสหายให้มีโอกาสได้ร่วมท�าบุญท�ากุศลด้วย การ
ท�าบญุของชเุป็นการท�าด้วยศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแท้จรงิมไิด้ท�าเพือ่หวงั
ผลบญุมาเสรมิสร้างบารม ีพีใ่นฐานะคนทีรู่ใ้จชคุนหนึง่กล้ารบัรองได้อย่าง 
สนิทใจ

อาจารย์พันทิพา มีแต้ม
อดีตผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 ยอดครูพรมความรู้สารสนเทศ ดุจร่ายเวทย์ลึกล�้าในค�าสอน
ถ่ายทอดซับอักษราขจายขจร      ให้ถาวรคงอยู่อย่างมั่นใจ
 ศาสตราจารย์ชุติมาให้อ�านาจ ได้สอนศาสตร์แทรกแง่คิดสว่างไสว
สารสนเทศได้ใช้เพื่อก้าวไกล       เหนืออื่นใดบรรณพิภพขจรขจาย

 รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
           อดีตผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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  อาจารย์มีความกระตือรือร้น อบรม สั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ 
ความคิด แก่ลูกศิษย์ ด้วยความเมตตา อาจารย์สร้างคุณูปการแก่วิชาชีพ 
ให้มีความก้าวหน้า เป็นสากล และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ผลักดัน  
ให้สมาคมวิชาชีที่มีความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายไปอย่างกว้างขวาง มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ         

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
         บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด 

ส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 ถึงโอกาสเกษียณวาร   แต่ผลงานไม่สิ้นสุด
มุ่งมั่นเพื่อวิชาการห้องสมุด     ให้รุดหน้าสู่สากล
  ขอพรพระศรีรัตนตรัย    จงอวยชัยบันดาลดล
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ของทุกคน ประสบสุข เจริญกาล
    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 
   ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ส่ิงทีท่่านชติุมามอียูน่อกเหนอืจากความเป็นศาสตราจารย์ทีเ่ป็นต�าแหน่ง
สูงสุดทางวชิาการ กคื็อความเป็นมติรทีเ่ป่ียมไปด้วยอธัยาศัยและความห่วงใย
เอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน

ดร.พิทา จารุพูนผล
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประธานเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
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เพ่ือนร่วมเรียน

ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์: ปูชนียบุคคลทางบรรณารักษ 

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทุกนาทีของเพื่อนเต็มไปด้วยงาน งาน และ
สนุกกับการท�างาน มีความเป็นกัลยาณมิตรและความเอื้ออาทรต่อเพื่อน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

ฉายแววความเก่งเด่นชัดต้ังแต่สมัยเรียน ทั้งเรียนเก่ง ขยัน และรับ 
ผิดชอบ ในห้องเรียน สนใจเรียน ต้ังใจฟังอาจารย์สอน และทุกครั้งที่
อาจารย์มอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าหรอืท�ารายงาน อีด๊อยูใ่นกลุม่คน
ขยันของห้อง รับผิดชอบ ท�างานรวดเร็ว ท�างานเสร็จและส่งอาจารย์เป็น 
กลุ่มแรก ผลงานของอี๊ดมักได้รับค�าชมจากอาจารย์เสมอ อี๊ดยังได้รับการ
ยกย่องในด้านการงานเป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนมือสะอาด 
อีกทั้งมีน�้าใจพร้อมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า ให้ค�า
ปรึกษาด้านวิชาการแก่ผู้ต้องการโดยมิได้หวังผลตอบแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
อดีตหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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เป็นคนรักการอ่าน ช่างสังเกต และสนใจงานวิชาการมาต้ังแต่อาย ุ
ยังน้อย มีความกระตือรือร้นสนใจศึกษาทุกอย่าง และรักการอ่านยิ่ง เป็น
คนมองโลกในแง่ดี และมีแนวโน้มจะเชื่อว่าคนที่อี๊ดเจอทุกคนเป็นคนดี  
มีจิตอันเป็นกุศล หากได้รับทราบว่า มีวัดใดหรือชุมชนใดขาดแคลนปัจจัย 
ก็พร้อมช่วยเหลือทั้งด้านก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังทรัพย์ แบบปิดทอง
หลังพระ เป็นต้นบุญการศึกษาในหลายโอกาส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ชันทอง     
อดีตหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปริญญาโท
ส่อแววนกัปราชญ์ผู้ยิง่ใหญ่ต้ังแต่สมยัเรยีน ทกุครัง้ทีไ่ปไหนกนัอีด๊เป็น

ผู้แนะน�าหลากหลายเรื่อง เสียสละและทุ ่มเท สมัยเรียนปริญญาโทก ็
ชวนพรรคพวกไปช่วยแม่ชีจัดห้องสมุดวัดธาตุทองในวันหยุด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทพินธุ์ จิตราทร
อดีตผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Florida, U.S.A.
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เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด และเก่งด�าเนินชีวิต

มารศรี ศิวรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดวงเนตร เบี้ยวไข่มุก, 
สุนทรี ศุภวงศ์, เปรมวัลย์ วาริธร, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
เพื่อนปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก
มีความรัก ความจริงใจ ความมุ ่งมั่นในการท�างานอย่างจริงจัง  

ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ เสมอต้นเสมอปลาย จนเกิดเป็นบารมีให้คนรอบข้าง
เคารพและศรัทธา ยังคงประทับในจิตใจไม่รู้ลืม 

ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)

ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
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กลุ่มศิษย์

ปริญญาเอก
เห็นความมุ่งมั่นต้ังใจ เข้มแข็ง อดทน ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค

นานปัการ ด้วยวริยิะอตุสาหะเพือ่หวงัสร้างหลกัสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากลและด้วยความรู้ความสามารถของท่านซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน 
ทัง้วงการว่าเป็นเลศิ ความเป็นครขูองท่านไม่ได้อยูเ่ฉพาะในหลกัสูตร แต่อยู่
ในวถีิประพฤติปฏบิติั ซึง่ข้าพเจ้าและนกัศึกษาปรญิญาเอกสารสนเทศศาสตร์ 
มสธ. ทุกรุ่นทุกคน ขอน้อมน�ามาเป็นแบบอย่าง และขอแสดงมุทิตาจิต 
น้อมคารวะ ด้วยรักและศรัทธา 

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อ�านวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดุษฎีบัณฑิตคนแรกของแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
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อาจารย์มคีวามทุม่เทเสียสละ โดยเฉพาะในการท�าให้หลกัสูตรปรญิญา
เอกของเราให้มีความเป็นสากล เป็นธุระในการติดต่ออาจารย์จากต่าง
ประเทศมาบรรยายที่มสธ.หลายต่อหลายครั้ง ท�าให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์กบัอาจารย์จากหลากหลายประเทศ ผมได้เรยีนรูจ้ากอาจารย์
ว่าการมีเครือข่ายเป็นส่ิงส�าคัญทั้งเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
อาจารย์สอนผมให้รู้จักผูกมิตรกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
นั้น ท�าให้ได้แนวคิดใหม่ๆ ที่น�ามาใช้ในการเรียนและการท�างานมากมาย

นายแพทย์ ดร.ภมร ดรุณ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ดุษฎีบัณฑิตคนที่สองของแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มสธ.

To  Professor Chutima, my doctoral co-supervisor 
at Queensland University of Technology (QUT), 
Australia. I appreciated her kind endless help,  sup-
port and dedication. Her generous guidance  and 
support made me see the light at the end of the 
tunnel. Without her, my PhD. thesis would  
definitely not to be completed.
 

Assistant Professor Dr. Niloboon Wimolsittichat
    Chiangmai Rajabhat University
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ขอน้อมน�าเอาค�าสอนของท่านไปปฏิบัติด้วยความระลึกถึงคุณ และ 
ขอน�าเอาการท�างานด้วยความมุมานะ ขยัน และอดทนของท่านไปเป็น 
แบบอย่าง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์
อาจารย์ประจ�าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 16
 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

เป็นเสมอืนแสงเทยีนทีค่อยส่องสว่างน�าทางให้เดินไปถึงจดุหมายปลาย
ทางที่ดี อาจารย์เป็นทั้งผู้ให้โอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ในส่ิงใหม่ ๆ  
อาจารย์มีเมตตากรุณาต่อศิษย์ ช่วยน�าพาและขัดเกลาให้ศิษย์คนนี้ไปสู่จุด
หมายปลายทาง และพบกับความส�าเร็จของชีวิต

อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.
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ได้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของอาจารย์ที่จะพัฒนาวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ของประเทศไทยให้สู่ระดบัสากล 
ไม่ว่าการผลักดนันักศกึษาให้มีส่วนร่วมในการประชุม การสัมมนา การน�า
เสนอผลงานระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมในการ
สร้างเครอืข่ายทางวชิาชพีในระดับสากล...ไม่เคยได้ยนิอาจารย์บ่นเหนือ่ยเลย
ซักครั้ง ทั้งที่ก็เห็นว่าอาจารย์ท�างานหนักมากเพียงใด

อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

ดั่งเพชรงามความดีมีสะท้อน  ดั่งอาภรณ์ห่มใจให้ลูกหลาน 
เป็นคุณครูผู้สถิตจิตวิญญาณ  ยากเปรยีบปานได้หมดเป็นหยดค�า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เฮียงราช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่น 17

 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

ศาสตราจารย์	เชีย่วชาญสารสนเทศศาสตร์ เป็นนกัปราชญ์ เป็นนกัคิด ผลติผล 
เป็นผู้สร้าง ระดับชาติ ถึงชุมชน       สร้างบุคคล สร้างผู้รู้ ด้วยหัวใจ 

อาจารย์พิสุทธ์ ศรีจันทร์
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ
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เป็น “ครู” ที่มีเมตตา ให้ค�าปรึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างดียิ่งเสมอมา

อาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ

ผู้มีความเมตตา เอื้ออารี ความหวังดี ตลอดจนความรักและความ
ห่วงใยต่อศิษย์  
   อาจารย์ศิรินนา วอนเก่าน้อย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ

ได้เห็นตัวอย่างของการเป็นอาจารย์ที่ดีจากการท�างานของท่านทุ่มเท
ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนให้เป็นอาจารย์และนักวิชาชีพทาง
สารสนเทศศาสตร์ทีม่คุีณภาพ เป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมอืงโดยไม่
เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน

อาจารย์จีรวรรณ ศรีวงษ์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 18
 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.
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อาจารย์คอยบอกตลอดว่า “เราต้องสร้างเครือข่าย เครือข่ายนี้ส�าคัญ
มากในการท�างาน เพราะเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้” ท่านเป็นคนที่
ทุ่มเทในการท�างาน ทั้งในด้านให้การศึกษาแก่ศิษย์ ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคน
เป็นอาจารย์หรือนักวิชาชีพที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีงานบริการสังคม  
ซึ่งท่านมักจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพและเผยแพร่ความ
รู้จากข้อค้นพบงานวิจัย อาจารย์สร้างแรงบันดาลใจในการท�างานในวิชาชีพ
อย่างยิ่ง

นางสาวณัฐวดี บุญวัฒโนภาส
นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่น 18

 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

อาจารย์ เปรียบเสมือนแสงเทียนเล่มแรก ๆ ของสารสนเทศศาสตร์
ในประเทศไทย การจัดการศึกษาทางไกลด้านสารสนเทศศาสตร์เกิดข้ึนที่ 
มสธ. เป็นแห่งแรกด้วยการขับเคลื่อนของอาจารย์ และยังคงเป็นหลักสูตร
เดียวจนถึงปัจจบุนัทีน่กัศึกษาเล่าเรยีนได้โดยไม่กระทบงานประจ�า เราจงึมี
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศที่ผ่านการขัดเกลาจากอาจารย์กระจายใน
สถาบนัอดุมศึกษาเพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ อยูท่ัว่ทกุภูมภิาคของประเทศ

นายชาตรี วงษ์แก้ว
นักวิจัย ประจ�าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

         และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
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ปริญญาโท
เป็นต้นแบบส�าหรบัลกูศิษย์เกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่าง

ไม่หยดุนิง่ สร้างผลงานวชิาการอนัทรงคุณค่าต่อวงการวชิาชพี และมผีลงาน
อันเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เป็นครูผู้ทุ่มเท ท�างานใดล้วนมุ่งมั่นจริงจัง 
งานทั้งหลายจึงมีผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง 
ท่านเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ด้วยเนื้อแท้ของความเป็นผู้ให้

ดร. ชมภูนุช สุนทรนนท์
นักวิชาการอิสระ มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ

ด้วยความสามารถที่ปรากฏอย่างเปี่ยมล้น ความอุตสาหะ ทุ่มเทแรง
กายแรงใจ ศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ท�าให้ท่านอาจารย์ประสบความ
ส�าเร็จสูงสุดในชีวิตการท�างานของอาจารย์

ชุติมา-ประภัสสร เสวิกุล 
นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รางวัลพระราชทานเทพทอง 

และประธานชมรมวรรณศิลป์ประภัสสร เสวิกุล

.การเรียน มสธ เป็นการเรียนทางไกลที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง 
ท่านได้ให้ความเมตตา เอาใจใส่ และให้ค�าแนะน�านักศึกษาทุกคนอย่าง 
ไม่รูจ้กัเหนด็จกัเหนือ่ย โดยไม่มวีนัหยดุ ผมรูสึ้กภูมใิจทีไ่ด้เรยีนรูท้ัง้วชิาการ
และวิชาชีพจากอาจารย์ และภูมิใจที่เรียนจบจากมสธ.
     นายณัฐพล โหตระกิตย์
  บรรณารักษ์ช�านาญการ ส�านักบรรณสารสนเทศ มสธ

มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ
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ท่านชอบเรียกตัวเองว่า “ครู” และวัตรปฏิบัติของท่านก็เป็นครู 
ผู้อบรมส่ังสอนศิษย์ด้วยมเีมตตาอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ เป็นครวูทิยานพินธ์ของ
ศิษยานศิุษย์ ทัง้เค่ียวและเขน็ เป็นแบบอย่างและอบรมลกูศิษย์ลกูหาหลาย ๆ 
สถาบัน เป็นคุณูปการแก่ประเทศไทย ให้ก้าวจากสังคมสารสนเทศเป็น
สังคมการเรียนรู้และพัฒนาเป็นสังคมอุดมปัญญา

นายวัฒนา คงวัฒนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ

อาจารย์มใีห้แก่ศิษย์ตลอดมา ทัง้ค�าส่ังสอน ตักเตือน การใช้ชวีติด้าน
การศกึษา การท�างาน ความรักความอบอุน่ วชิาความรู ้ความทุม่เท ความ
เสียสละ ให้โอกาสกบัศิษย์ และการให้รูซ้ึง้ถึงความหมายของค�าว่า “อดทน
อีกนิด สาริณีใกล้ส�าเร็จแล้ว” ค�า ๆ นี้ยังก้องอยู่หัวใจของศิษย์ตลอดมา 
และเป็นแรงผลักดัน ให้ศิษย์เป็นคนเข้มแข็งและอดทนมาจนถึงทุกวันนี้

นางสาริณี (อ�ามาตย์วงศ์) สะกานดา
      บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                                     มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ
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ด้วยความระลึกถึงและซาบซึ้งในพระคุณครูที่ท�าให้ดิฉันมีวันนี้ได้ 
พระคุณครยูิง่ใหญ่นกั คอยอบรมส่ังสอนหวงัให้ลกูศิษย์มคีวามรู ้ส�าเรจ็การศึกษา
และหน้าทีก่ารงาน พระคุณครไูม่มวีนัเกษยีณ เป็นครใูนดวงใจของลกูศิษย์
นิรันดร์

นางอัมรินทร์ บุญพลอย
บรรณารักษ์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

เป็นผู้ทรงความรู ้ มีความเชี่ยวชาญและมีคุณูปการในการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์ของประเทศ นอกจากวิชาความรู้ในต�าราแล้ว อาจารย์ยัง
ได้ถ่ายทอดทกัษะ ประสบการณ์ หลกัการคิด หลกัการท�างาน ทีม่คุีณค่า
และหาได้ยากยิ่ง
   นางสาวจุฑามาส พัฒนวัชรกุล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

อาจารย์เป็นผู้มากความรู ้และประสบการณ์ เป็นผู้มีชื่อเสียงและ 
เป็นบุคคลส�าคัญในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ
เมืองไทย คอยให้ค�าปรึกษาและชี้แนะแนวทาง อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี  
หนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์

นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์
บรรณารักษ์  ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
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ปริญญาตรี
อาจารย์เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เป็น “ครู” กล่าวคือ มีความกระตือรือร้น

ที่จะถ่ายทอด รับฟัง ร่วมอภิปราย มีส่วนร่วมกับนักศึกษาและมีทัศนคติ
ในเชิงบวก ท�าให้เนื้อหาวิชามีความส�าคัญมีความน่าสนใจ เชื่อมโยงได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน�าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

พลอากาศเอก ปิโยรส เลิศสมบูรณ์
อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ

ประธานรุ่นนักศีกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ รุ่นที่ 1
 บัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

ผมโชคดีมากที่ได้เรียนรู ้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านสารสนเทศคือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นอาจารย์ประจ�ากลุ่ม ท่านได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สอนให้ท�างานร่วมกับกลุ่มคน
ที่มีพื้นฐานที่หลากหลาย

อาจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ.

สัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่าย ๆ ดังเช่น 
ตลอดชีวิตการท�างานของ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ที่ประสบ
ความส�าเรจ็ทะลเุป้าทัง้หน้าทีก่ารงานและเกยีรติยศชือ่เสียง ล้วนเกิดจากความ
จริงใจและจริงจังต่องานอาชีพโดยแท้ ตัวตนของอาจารย์ไม่จ�าเป็นต้อง
พรรณนา อาจารย์ชัดเจนมาก เรียบง่ายเป็นกันเอง ซึ่งสัมผัสได้ดีกว่าค�า
พูดเป็นไหน ๆ สมควรแก่การนบไหว้

นางยุพา งามสมจิตร
บรรณาธิการนิตยสารกุลสตรี
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ครอบครัว

ทุกครั้งที่มีข่าวดีเกี่ยวกับการได้รับต�าแหน่งหรือผลงานต่าง ๆ ของ 
คุณป้า หนูรู้สึกยินดีและเห็นสมควรเสมอเพราะคุณป้าท�างานหนักตลอดเวลา 
การท่องเที่ยวจริง ๆ จัง ๆ หนูแทบไม่เคยเห็น ถ้าถามหนูในฐานะหลาน
ให้นิยามชีวิตแบบคุณป้าคงจะเป็น	‘ชีวิตน้ีคืองาน’	

นางสาวมณฑิสา สัจจานันท์
หลานรักของคุณป้า
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หนังสือเล่มนี้เกิดจากความรัก ความผูกพัน ไมตรีจิตและมิตรภาพ
ระหว่างบุคคลในหลายสถานภาพ ยึดโยงกันไว้ด้วยจิตอันบริสุทธ์ และมี
มุทิตาจิตต่อกัน 

  ขอบคุณผู้ร่วมทางทกุท่านทัง้ทีไ่ด้ร่วมบนัทกึตัวอกัษรผ่านกาลเวลา
ไว้เป็นอนสุรณ์ในโอกาสเกษยีณอายขุองข้าพเจ้าและผู้ร่วมทางอกีจ�านวนมาก
ที่แม้มไิด้บันทึกไว้เปน็ลายลักษณ์อักษร แต่ได้รว่มบันทึกไว้ในความทรงจ�า 
และเป็นความประทับใจไม่ลืมเลือน

 ขอบคุณ รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว ประธานกรรมการประจ�าสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์ มสธ.  
ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดท�าหนังสือนี้ รศ.ดร.อลิสา วานิชดี ผู้ตั้งชื่อ
ภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ คุณยุพา งามสมจิตร บรรณาธิการนิตยสาร
กลุสตร ีอนญุาตให้น�าภาพจากบทสัมภาษณ์ในนติยสารกลุสตร ีมาประกอบ
เป็นปกหนังสือ “ต๊ิก” คุณสมยล ก�าแหงฤทธิรงค์ นักวาดภาพการ์ตูน 
มอือาชพี และ “เปีย” คุณไพบลูย์ ทบัเทศ ผู้ออกแบบและสรรค์สร้างหนงัสือ
เล่มนี้อย่างต้ังใจ ด้วยผลงานและประสบการณ์การได้รับรางวัลระดับชาติ

มาแล้ว และคุณณัฐวดี บุญวัฒโนภาส นักศึกษาปริญญาเอก
ที่ช่วยในการประสานงาน และการเตรียมต้นฉบับ

หนงัสือเลก็ ๆ เล่มนี ้แทนค�าขอบคุณทีข่อมอบ
ให้ท่านไว้เป็นอีกหนึ่งความทรงจ�าในโอกาส 
เกษียณอายุราชการ        

           ชุติมา สัจจานันท์

จากใจ...นิรันดร์
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 ที่มา: ผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารในช่วงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปีการศึกษา 2511-2514

 ถึงความหลังฝังใจไม่สิ้นสุด  ก็อย่าหยุดความฝันอันไพศาล
ด้วยโลกนี้ยังสดใสในดวงมาลย์  อย่าเพิ่งผ่านคุณค่าราคาไป
 ชีวิตหวานชื่นบานยังมีอยู่      เพื่อนจงรู้จงรับกับวันใหม่
ลืมเนตรน้อยชม้อยดูซิขวัญใจ เราจะได้เห็นกันในวันนี้
 โลกเปิดม่านตระการแก้วงามแพร้วเพริศ แสนบรรเจิดชวนใจให้ผ่องศรี
อย่าท้อแท้นะเพื่อนรักจักได้ดี           โลกยังคลี่ม่านชื่นทุกคืนวัน  
 เดือนสีทองมองอยู่เพื่อนรู้ไหม       ฉันส่งใจมาเยือนเป็นเพื่อนฝัน
สายหมอกปลิ้วริ้วหล่นก่นจ�านรรจ์   ค�าร�าพันจากใจไม่ออกมา
 รัตติกาลคลี่ม่านแล้วผ่านต่อ        รุ่งอรุณคอยพ้อเพื่อต่อว่า
ใยเพื่อนรักพักผ่อนนอนหลับตา     ไม่ตื่นมาดูตะวันอันไฉไล
 ฝูงวิหคนกกาถลาปีก    เหมือนจะหลีกความทุกข์พบสุขใส
โลกนี้ยังกว้างอยู่สู้ต่อไป  ถึงจะไม่สมหวัง...ก็ยังดี

ก็ยังดี
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In unfading friendship

Life is like a book. We turn each page for each 
new journey, through the love of reading and fulfilment 
with personal growth. From different parts of the world, 
you all joined me in this  journey, inspired me and helped 
me grow in the profession. I have derived from you  
the strength to challenge myself and perform better at 
each stage, to commit and contribute more and more to 
the l ibrary and information community and the  
development of education in my country, the ASEAN 
region and worldwide. Many awards I have received 
reflect the recognition, not only of my own personal,  
but of our collective commitment to the profession and 
the region.  

Retirement is the time for reflection, and I wish to 
convey my sincerest and most heartfelt thanks to all of 
you. Your inspiration, collaboration, and contributions have 
strengthened our true 
unfading friendship. 
I would not be here 
without your support 
and encouragement. 

 Chutima Sacchanand





ภูมิใจยิ่งที่ ได ้ท�ำงำนที่มหำวิทยำลัย
สุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัเปิดทีไ่ด้รบัรางวัล
มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก ซึ่งมีปรัชญาและ
ปณิธานของการให้โอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มหาวทิยาลยัแห่งนีไ้ด้ 
“บ่มเพาะ” “หล่อหลอม” “พฒันา” “เติมความหวงั 
และความฝัน” ให้ชีวิตมีคุณค่าในทุกมิติ ภูมิใจ 
ที่ได้ท�างานในหลากหลายบทบาทและหลากหลาย
ต�าแหน่ง ทั้งอาจารย์ประจ�า ประธานกรรมการ

ประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (คณบดี) สองสมัย ผู้อ�านวยการส�านักบรรณสารสนเทศ  
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยกีารพมิพ์แห่งชาติ รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ และ
ต�าแหน่งสุดท้ายคือ ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง (ระดับ 11 เดิม) ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุด
ของข้าราชการ รวมเวลารับราชการที่นี่ 31 ปี หลังจากต่ออายุราชการครบ 65 ปี  
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ม.ว.ม. และ ม.ป.ช.

ภูมใิจยิง่ทไีด้มส่ีวนร่วม รเิริม่ บกุเบกิการจดัการศึกษาทางไกลด้านสารสนเทศศาสตร์ 
ต้ังแต่ระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก สร้างผลผลติทีมี่คุณค่าเป็นทีย่อมรบั
ในระดับชาติ ภูมิภาคและสากล ได้ท�างานที่อ�านวยประโยชน์และมีคุณูปการต่อสังคม  
สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

“   เขียวทองนั้นคือความรุ่งเรือง  ชีวิตฟูเฟื่องสมความปรารถนา
  ระบบทางไกลเปิดโอกาสการศึกษา  
คือปฏิญญา มสธ.

(เพลงปฏิญญา มสธ.)

“
“It is a long way to come for me, with 43 years 

in this profession, in many different roles and positions. 
I have not made the journey here alone. Numerous 
people have supported me along the way. I have also 
been blessed with amazing and supportive parents, 
teachers, friends, colleagues and students. I can say 
that over the course of my profession, I have derived 
from them the strength to challenge myself and perform  
better at each stage. I would not be here today  
without al l their support and encouragement.  
My heartfelt thanks to all.”

“This recognition has enormously reinforced my belief 
that hard work and continuous dedication to the  
profession and to society, without hoping for any return, 
are eventually rewarded. It encourages me to continue 
my work and inspires me to continue striving for  
excellence. Moreover, it challenges me to commit and 
contribute more and more to the LIS community,  
especially LIS education, training and staff development 
in my country and the ASEAN region.”                

Quoted from Professor Dr. Chutima Sacchanand’ s 
speech on receiving the CONSAL Outstanding 
Librarian Award for 2015 – Gold Prize 
13 june 2015
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 คือค�ำขอบคุณ……  คือควำมอบอุ่นในไมตรีจิต

คือมุทิตำสง่ำงำมในควำมคิด  คือชีวิตและประสบกำรณ์ผ่ำนอักษรำ

 ผ่ำนควำมรู้ควำมคิดและควำมฝัน  ผ่ำนวำรวันทั้งสุขทุกข์ฟันฝ่ำ

ถึงเส้นชัยได้ด้วยจิตศรัทธำ     มีมวลมิตรศิษย์พิสิษฐ์ค่ำร่วมเส้นทำง

 ท�ำหน้ำที่เพื่อหน้ำที่ที่เรำรัก        กำรศึกษำคืองำนหลักของนักสร้ำง

สร้ำงคนดีสังคมดีไม่จืดจำง สร้ำงแบบอย่ำงควำมคิดและจิตใจ

  เกษียณก�ำหนดวันที่ผันผ่ำน     เกียรติแห่งงำนงำมงดยังสดใส

อนุสรณ์แห่งควำมภำคภูมิใจ         แทนมำลัยมอบให้จำกใจจริง

                                    ชุติมำ สัจจำนันท์

คือค�ำขอบคุณ
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ชุติมา สัจจานันท์
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