
  

  

สุมิตรา หน่องพงษ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยนักวิจัย และวิทยากร 

สถานที่ท างานปัจจุบัน 
ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ก าลังศึกษา) 

 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศึกษาศาตรบณัฑิต 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ผลงาน งานวิจัย และโครงการที่รับผิดชอบ 
ปี 2557 
 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาทักษะไอซีทีเพือ่เอสเอ็มอี 

(SMEs) รุ่นใหม่ในอาเซียน รุ่นที ่๒ (Microsoft – ASEAN Foundation ICT 
Incubator II) (ได้รับการสนับสนนุทุนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาน CSR ที่ส าคัญของ กฟผ. และการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูผู้มสี่วนได้เสียของ กฟผ. (ได้รบัการสนับสนุนทุนจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย) 

 ผู้ช่วยนักวิจัยการประเมินศักยภาพของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม (ได้รับการ
สนับสนุนทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย) 
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ปี 2558 
 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้า

สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ Digital SME (ได้รับการสนบัสนุนทุนจากบริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

 ผู้ช่วยนักวิจัยการวิจยัและพัฒนาสือ่ต้นแบบเพื่อการเรียนรูเ้กี่ยวกับ Digital 
Forensics (ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)) 

 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการการส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคเศรษฐกจิดิจิทัลเพื่อการจดัท าสื่อการตลาด
ออนไลน์ให้แก่กลุม่สตรีด้อยโอกาส ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ USONET (ได้รับ
การสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ กสทช. ส่งเสริมการเรียนรูสู้่สากลเพื่อ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ อินเทอร์เน็ต 
และสื่อมัลติมีเดีย ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างถูกวิธี รู้เท่าทันสื่อและสร้างโอกาส
แก่ชุมชน (ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3) 

 ผู้ช่วยนักวิจัยการวิจยัเชิงปฏิบัติการการปรบัปรุงระบบฐานข้อมูล CSR ที่ส าคัญและ
ฐานข้อมูลผูม้ีส่วนได้เสียของ กฟผ. (ได้รับการสนับสนุนทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย) 

 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยการวิจัยและพัฒนาการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
ไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (ได้รับการสนบัสนุนทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ) 

 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบตัิการหลักสตูรผู้ประกอบการ
อาเซียน Microsoft Thailand (ได้รับการสนับสนุนทุนจากบริษัท ไมโครซอฟท ์
(ประเทศไทย) จ ากัด) 

 
 
 
 
 



  

ปี 2559 
 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการการประเมินผลและถอดบทเรียนกิจกรรม

การส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทลั
เพื่อการจัดท าสื่อการตลาดออนไลน์ให้แก่กลุ่มสตรดี้อยโอกาส และการด าเนินงาน
ของศูนย ์USONET ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น (ล าปาง เชียงราย ศรี
สะเกษ) (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC 
รายวิชาด้านการสื่อสารดจิิทัลชุมชน (ThaiMOOC) (ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไ์ทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 

ปี 2560 
 นักวิจัยโครงการการจ้างเหมาบริการให้ความรูเ้พื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอี

คอมเมิรซ์ ในหลักสตูรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ได้รับการสนับสนุนทุน
จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) 

 นักวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (Model Development of Massive 
Open Online Course (MOOC) to Promote Community’s Lifelong 
Learning) (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช) 

 นักวิจัยโครงการ Women’s Economic Empowerment and ICT: Capacity 
Building for APEC Women Entrepreneurs in the Age of 4th Industrial 
Revolution, APEC Project (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจาก APEC Project) 

 ผู้ช่วยวิทยากรและนักวิจัยโครงการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประชาคม
อาเซียนด้วย MOOC (ได้รับการสนับสนุนทุนจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

 
 
 
 
 
 



  

ปี 2561 
 นักวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 (e-Training System for Competency Development) ปีงบประมาณ 2560 

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ (ไดร้ับทุนจากสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)) 
 ผู้ร่วมสอนรายวิชาในโครงการ ThaiMOOC ระยะที ่2 จ านวน 4 วิชา คือ 1) ธุรกิจ

บริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย 2) ท่องเที่ยวชุมชน 3) ศิลปะการ
ปรุงอาหาร และ 4) พื้นฐานนักออกแบบแฟช่ันส าหรับชุมชน (ไดร้ับการสนับสนุนทุน
จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไ์ทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการการวเิคราะห์ ออกแบบกระบวนการประชาสมัพันธ์โครงการ 
Thai MOOC และการพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ Thai 
MOOC (Help Desk) (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไ์ทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 
 
 

 


