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5. คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก   สถำบัน  ปีท่ีส ำเร็จ 

ปริญญำตรี วท.บ สถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523 

ปริญญำโท M.Sc. Statistics Western Michigan University, USA 2528 

MS Computer Technology Asian Institute of Technology 2535 

ปริญญำเอก - - - - 

อ่ืน ๆ - - - - 

 

6. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- ฐานข้อมูล 

- คลังข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล 

 

7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 

 7.1 ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 

- กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ.2547-2549 

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

mailto:sumruaykom152@hotmail.com


- ประธานคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร( ฉบับปรับปรุง )แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชย -  

กร รม  วิ ช า เ อก เทค โน โลยี ส า รสน เทศธุ รกิ จ  ส าขาวิ ช า วิ ทย าศาสตร์ และ เทค โน โลยี  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2549 

- ประธานคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรการบริหารงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับ

ปรับปรุง ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ วิชาเอกการบริหารงานส านักงาน 

อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2554 

- กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ปีพ.ศ. 2555- ปัจจุบัน 

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์        

ปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปี พ.ศ.2555-

ปัจจุบัน 

 

7.2 ประสบกำรณ์ทำงบริหำร 

- กรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541- 2543 

- ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.2543-2545 

- ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2548-2549 

- รองประธานฝ่ายวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2548-2549 

- ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2546-2547  

- กรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2549 –2550 

- ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ในสภาวิชาการ พ.ศ.2554-2555 

- กรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ พ.ศ.2555- ปัจจุบัน 

 

8. ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน  

ส ารวย กมลายุตต์. (2556). หน่วยที่ 8. การใช้โปรแกรมส าเร็จในการวิจัย.   ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 

วิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-8. (หน้า 8-1- 8-80). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 



____________.  (2556). หน่วยที่ 8. การสื่อสารในส านักงาน.  ใน เอกสารการสอนชุด 

ระบบสารสนเทศส านักงาน หน่วยที่ 1-8. (หน้า 8-1  - 8-51).  นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2556). หน่วยที่ 11. การจัดการสารสนเทศสส่วนบุคคลในส านักงาน. ใน เอกสารการสอน 

ชุดระบบสารสนเทศส านักงาน หน่วยที่ 9-15. (หน้า 11-1 - 11-49). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2556). หน่วยที่ 13. สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในส านักงาน. ใน เอกสารการสอนระบบ 

สารสนเทศส านักงาน หน่วยที่ 9-15. (หน้า 13-1  - 13-51). นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2555). หน่วยที่ 4. กลยุทธ์การจัดการความรู้.  ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู้  

หน่วยที่ 1-8. (หน้า 4-1  - 4-57).  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2555). หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลกับการ 

จัดการความรู้.  ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู้ หน่วยที่ 9-15. (หน้า 9-1  - 9-63). 

นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปะศาสตร์.  

____________. (2555). หน่วยที่ 6. ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์. ใน ประมวลสาระชุดวิชาธุรกิจ 

อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 1-7. (หน้า 6-1  - 6-88). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. 

ส ารวย กมลายุตต์ (2554). หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัย 

และสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15. (หน้า 9-1 - 9-64). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปะ 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

____________. (2554). หน่วยที่ 6. คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7. (หน้า 6-1  - 6-50). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ส ารวย กมลายุตต์  และสมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2554). หน่วยที่ 9. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม 

สารสนเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15. (หน้า 9-1 - 9- 

59). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 



ส ารวย กมลายุตต์  และชูจิตต์ ธนภัณฑ์ธาดา (2554). หน่วยที่ 12 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ 

สารสนเทศ  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15. (หน้า 12-1 -  

12-56). นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ส ารวย กมลายุตต์  (2560). หน่วยที่ 13 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล ใน ประมวลสาระชุดวิชา 99709 ธุรกิจดิจิทัลและ 

 การประยุกต ์หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

9. งำนวิจัย 

ส ำรวย กมลำยุตต์ (2560). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา 1/2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2560). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการติดตามผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย(นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ผู้สอน)ในหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนและพัฒนางานวิชาการ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2560). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา 2 /2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2560). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา 2 /2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2560). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 

13423 ระบบสารสนเทศสส านักงาน ภาคการศึกษา 2 /2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 



สุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ นนทบุรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2560).  ผู้วิจัย เรื่องการจัดการความรู้การเรียนรู้และผลการเรียนรู้วิชา 13731 เทคโนโลยี

 เพ่ือการจัดการสารสนเทศ ภาคการศึกษา 2/2559 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา 

 สารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัย 

____________. (2559). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการติดตามผู้ 

  มีส่วนได้ส่วนเสีย(นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ผู้สอน)ในหลักสูตร 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการ 

  พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

____________. (2559).  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา 1/2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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 สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานวิจัย 
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( Digital Literacy of STOU ‘s 

Faculties and Graduate Students) พ.ศ. 2558 ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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 งานวิจัย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี:  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช. 
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ธรรมาธิราช 
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  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา 1/2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช. 
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 ใช้รูปแบบ stou elid Model  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556. 

____________.  (2555) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมคอ. 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ . 
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ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  



มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ . 
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- กรรมการในคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ.2556- 

ปัจจุบัน 



- กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเฉพาะทาง ปีพ.ศ.2556- 2557 

- กรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ปีพ.ศ.2556- ปัจจุบัน 

- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพ.ศ.2545- 2556 

 

10.1 งำนวิทยำกรบรรยำยพิเศษ 

-  วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารตาม 

โครงการความร่วมมือกับสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรม

เดอะกาเล็คซี่ จังหวัดนนทบุรี 

-  วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการและเรื่องการแปลงข้อมูลเป็นInformation” ส านักงานจังหวัดนครนายก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2548 

ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก 

- วิทยากรบรรยายหลักสูตร “การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล” ส าหรับบุคคลทั่วไป ส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2549 

- วิทยากรบรรยาย “การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” ส าหรับบุคคลทั่วไป โครงการบริการสังคม          

ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 

- วิทยากรบรรยาย “การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” ส าหรับบุคคลทั่วไป ส านักการศึกษาต่อเนื่อง       

ในวันที่ 22 และ 10 สิงหาคม 2554  

- วิทยากรบรรยาย “การใช้โปรแกรม Excel ในงานวิจัย” โครงการบริการวิชาการแก่สังคม             

ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 

- วิทยากรบรรยาย “การใช้โปรแกรม Excel ในงานวิจัย” สถาบันราชภัฎภูเก็ต ในวันที่ 13-14 

กรกฎาคม 2558 
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