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  หน่วยที่ 9. (น. 9-1 - 9-41). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.  



สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2557). Discovering ASEAN on the internet. ใน English for Professions in  
  the ASEAN Community (ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชมคมอาเซียน) Module 4 .  
  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.  
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2556). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาวิชาชีพ. ใน คู่มือการศึกษาประสบการณ์  
  วิชาชีพภาษาอังกฤษ โมดูลที ่10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล (2555) "ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ " ใน เอกสารการ 
  สอนชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 4 หน้า 1-48 นนทบุรี   
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล . (2554) "เครื่องมือเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน " ใน เอกสารการสอนชุด 
  วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ หน่วยที่ 3 หน้า 1-48 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2554) "เครื่องมือเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา  
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  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หน่วยที่ 9 หน้า 1-59 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2554) "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ" ใน เอกสารการ 
  สอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยที่ 12 หน้า 1-44 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2554) "มาตรฐานสําคัญในการจดัโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน" ใน ประมวล 
  สาระชุด วิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 7 หน้า 1-48 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2554) "ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั" ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัด 
  โครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 12 หน้า 12-35 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, อารีย์ ช่ืนวัฒนา (2554) "พฤติกรรมสารสนเทศ" ใน ประมวลสาระชุดวิชา การจัด  
  โครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 13 หน้า 1-45 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ (2554) "สถาปัตยกรรมสารสนเทศ" ใน ประมวลสาระชุด 
  วิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 8 หน้า 1-46 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, มาลี ล้ําสกุล (2554) "ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้น 
  คืน" ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 1 หน้า 1-40  



  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล (2553) "การพัฒนาระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
  เบ้ืองต้น หน่วยที่ 7 หน้า 1-30 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2553) "ผู้ใช้สารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น หน่วย  
   ที่ 9 หน้า 1-31 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
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สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคนอ่ืน ๆ (2552) "การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร"  
  ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 3 หน้า 1-72 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, อัจฉรา โพธ์ิดี (2551) "สารสนเทศเพ่ือการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร"  
  ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร หน่วยที่ 2 หน้า 1-76 นนทบุรี  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

2. บทความและเอกสารวิชาการ  

สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2558). How to get published in an academic journal. ใน การเขียน  
  บทความทางวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ โมดูลที่ 4 (น. 93-120) นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัย-  
  ธรรมาธิราช.  
Somporn Puttapithakporn, et al. “An integration of cultural information and local wisdom in  
  library and information services: from data gathering to information dissemination.”    
  Paper presented at the International Conference on Educational Leadership,   
  Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and Knowledge-based  
  Society, Phuket Graceland Resort & Spa Hotel. April 25-27, 2011 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การเตรียมตัวศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด" ใน คู่มือการศึกษาค้นคว้า 
  ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา  สํานักบรรณสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 5-12  
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, ผู้แปลและผู้เรียบเรียง บรรณานุกรม (Bibliography) โดยสมาคมผู้จําหน่าย 
  หนังสือแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (The Booksellers Association of Great  
  Britain & Ireland) แปลโดยได้รับอนุญาตจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่ง 
  ประเทศไทย กรกฎาคม 2543 97 หน้า  
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การค้นคืนสารสนเทศในระบบ World Wide Web: บทบาทของบรรณารักษ์ 
  และนักวิชาชีพสารสนเทศ"  วารสารบรรณารักษศาสตร์ 18 (กรกฎาคม 2541) หน้า 13-25  



สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อคดิในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 
  ประเทศไทย: กรณีตัวอย่างระบบ VTLS" รังสิตสารสนเทศ 4 (มกราคม-มิถุนายน 2541)  
   หน้า 10-18  
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ "แนวโน้มหลักสูตรบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์: มุมมอง 
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรม" ใน         รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนา 
  และปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 24 กรกฏาคม 2541  
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบโอแพค (OPAC): บทเรียนจาก 
  อดีต" วารสารบรรณศาสตร์ 10 (มิถุนายน 2538) หน้า 3-11  
Somporn Puttapithakporn. "Challenges of Implementation of Library Automation in  
  Thailand: A Case of an Academic Library." Paper presented at the Workshop  
  on Development and Utilization of Scientific and Technical Information,  
  Institute of Science and Technology Information of China (ISTIC),  
          Beijing, People's Republic of China, May 10-23, 1995.  
Somporn Puttapithakporn. "Medline on CD--ROM: National Library of Medicine  
  Evaluation Forum (Book Review)." Library Quarterly, 61 (April 1991): 252-253.  
Sompit Cusripituck and Somporn Puttapithakporn. "Collection Development and  
  Acquisitions for Library Services to Students of Sukhothai Thammathirat Open  
  University." Library Acquisitions: Practice and Theory, 12(1988): 303-311. 
 
3. งานวิจัย 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2558). การติดตามผลมหาบัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย หลักสูตร  
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2556  
  งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
  ธรรมาธิราช.  
 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2558). การประเมนิผลชุดวิชาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ  
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ชุดวิชา  
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สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2558). การวิจัยชุดการจัดความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ชุดวิชา 13723 การจัด 
  โครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัย 
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช.  
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  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช.  
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