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6. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สถิติเพื่อการวิจัย 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 7.1 ประสบการณ์ทางวิชาการ 

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

- ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปะศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ 
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
- กรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการการเงินแลการจัดการด าเนินการ 



- กรรมการบริหารชุดวิชากลศาสตร์ส าหรับเทคโนยีอุตสาหกรรม 
- กรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนยีสารสนเทศแลการสื่อสาร 
- กรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการิจัยแลสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ 
- กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 
- กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
7.2 ประสบการณ์ทางบริหาร 

- ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (พฤษภาคม 2550-ตุลาคม 2554) 
- กรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (2546-2550, 2553-2554, และอีกหลายสมัย) 
- คณะกรรมการโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกลการจดการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาฯ 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย 
- คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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