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๒. ประวัติการท างาน 
     ๒.๑ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     ๒.๒ รักษาการแทนผูช้่วยคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั  

     ๒.๓ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
 ๒.๓.๑ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 
 ๒.๓.๒ กรรมการและเลขานกุารฯ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  
            คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ปัจจุบนั   
 ๒.๓.๓ กรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

  คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ - ปัจจบุัน   
 ๒.๓.๔ กรรมการและเลขานกุารฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  

           บัณฑิตวิทยาลยั ปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
๒.๓.๕ กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 

  บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศกึษา ๒๕๕๖ - ปัจจุบนั   
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๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน  

ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

 บัณฑิตศึกษา จต ๕๔๑ สถิตเิพื่อการวิจยัทางจิตวิทยา  ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๗ 
 บัณฑิตศึกษา จป ๖๕๔ หัวข้อพิเศษด้านการวัดทางจิตวิทยา   ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๗ 
 บัณฑิตศึกษา จป ๕๐๑ หลกัการของจิตวิทยาประยุกต์ (ตอนเรียน ๑) ๔ ชม./สัปดาห ์ ๒/๒๕๕๖ 
 บัณฑิตศึกษา จป ๕๐๓ วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางจิตวทิยาประยุกต์ 

(ตอนเรยีน ๓) 
๔ ชม./สัปดาห ์ ๒/๒๕๕๖ 

 บัณฑิตศึกษา จต ๖๔๔ การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๖ 
 บัณฑิตศึกษา จต ๖๘๑ สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคณุภาพทาง 

การศึกษา 
๑ ชม./สัปดาห์  ๑/๒๕๕๖ 

 บัณฑิตศึกษา จต ๕๒๕ ทฤษฎีจติวิทยาพัฒนาการ ๓ ชม./สัปดาห ์ ๒/๒๕๕๕ 
 บัณฑิตศึกษา จต ๕๔๑ สถิตเิพื่อการวิจยัทางจิตวิทยา  ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๕ 
     
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน  ๓ ชม./สัปดาห์  ๑/๒๕๕๗ 
 ปริญญาตร ี จต ๓๘๑ จิตวทิยาสิ่งแวดล้อม ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๗ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๑) ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๒) ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี จต ๒๘๑ จิตวทิยามนษุยสัมพนัธ์  ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๕) ๓ ชม./สัปดาห์  ๑/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี จต ๓๘๑ จิตวทิยาสิ่งแวดล้อม ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๒) ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๕ 
 ปริญญาตร ี จต ๒๘๑ จิตวทิยามนษุยสัมพนัธ์  ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๕ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๑) ๓ ชม./สัปดาห์  ๑/๒๕๕๕ 
 ปริญญาตร ี จต ๓๘๑ จิตวทิยาสิ่งแวดล้อม ๔ ชม./สัปดาห ์ ๑/๒๕๕๕ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๑) ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๔ 
 ปริญญาตร ี จต ๑๐๒ จิตวิทยาพื้นฐาน (ตอนเรียน ๓) ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๔ 
 ปริญญาตร ี จต ๒๘๑ จิตวทิยามนษุยสัมพนัธ์  ๓ ชม./สัปดาห์  ๒/๒๕๕๔ 
     

     
  



     ๓.๒ งานวิจัยที่ได้ด าเนินการระหว่างปฏิบัติงาน 
 

๑) สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (อยู่ระหว่างด าเนินงาน). ประสิทธิผลของโปรแกรมเชิงป้องกนัการ
สูบบุหรี่เน้นโรงเรียนเปน็ฐานในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร [หัวหน้าโครงการวิจัย 
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ สัญญาเลขที ่
TRG5880132 ระยะเวลาท าวิจัย ๑๒ เดือน] 

๒) สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (อยู่ระหว่างด าเนินงาน). การวิจัยประเมนิความต้องการ 
  จ าเปน็ของการมีส่วนร่วมในงานประกันคณุภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลยั [หัวหน้าโครงการ  
  วิจัยทุนอุดหนนุวิจยัจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ สัญญาเลขที่  
  ๕๐๒/๒๕๕๗ ระยะเวลาท าวิจยั ๑๒ เดือน]   

  ๓) สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (๒๕๕๖). โมเดลเชิงสาเหตขุองเจตนาเชงิพฤตกิรรม  
การสูบบุหรี่และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มผลลัพธเ์ชงิปอ้งกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
เขตกรุงเทพมหานคร. [หัวหน้าโครงการวิจัย สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย และมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ สัญญาเลขที ่MRG5580211  
ระยะเวลาท าวิจยั ๑ ปี ๖ เดือน] 

๔) สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (๒๕๕๖). ผลการใช้โปรแกรมเชิงป้องกันที่มีต่อเจตนาเชิง 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น [หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยจาก 
เงินรายได้บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัญญาเลขที่ ๓๑๑/๒๕๕๕ ระยะเวลาท า 
วิจัย ๑ ป]ี 

           ๕) สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (๒๕๕๖). ปัจจัยที่สัมพันธก์บัเจตนาเชิงพฤติกรรมการ 
  บริจาคโลหิตของวัยรุน่ตอนปลายเขตกรงุเทพมหานคร. [หัวหน้าโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยัจากเงนิ 
  รายได้คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ สัญญาเลขที่ ๒๓๒/๒๕๕๕ ระยะเวลาท าวิจยั  
  ๑ ปี ๖ เดือน]   
  ๖) อุสา สุทธิสาคร และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (๒๕๕๔). การวิจัย ประเมินและพัฒนา 

เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร. [ได้รับการอนุมัติงบ   
ประมาณจากส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๘๑๘,๘๐๐ บาท  
สัดส่วนการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของการด าเนนิงานทั้งหมด ระยะเวลา ๖ เดือน]   

๗) Wattananonsakul, S., Suttiwan, P., & Iamsupasit, S. (2010). Pathways to  
smoking and drinking: The role of family functioning, supportive parenting, self-control, risk and 
protective factors in Thai  adolescents. Journal of Health Research, 24(3), 135-142.   
[ทุนวิจัย ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรชัดาภิเษกสมโภช] 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และอุสา สุทธิสาคร. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลกัษณะผูน้ าตาม 

แนวคิดคติรวมหมู่ของผูน้ าชุมชนทีป่ฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดพืน้ที ่กรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์), 7(14), 114-123. 

    Wattananonsakul, S., Tuicomepee, A. (2014). Protective predictors of smoking intention  
among lower secondary school students in Bangkok,  Thailand. Journal of Population  
and Social Studies, 22(2), July 2014. Doi 10.14456/jpss.2014.11 

   Wattananonsakul, S., Suttiwan, P., & Iamsupasit, S. (2010). Pathways to smoking and  
  drinking: The role of family functioning, supportive parenting, self-control, risk and  
  protective factors in Thai  adolescents. Journal of Health Research, 24(3), 135-142. 
    สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกลุ. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิม่ผลลัพธ์เชิงป้องกนั  
  และการศึกษาผลของโปรแกรมที่สง่ผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนกัเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 6(1), 263-284. 
    อุสา สุทธิสาคร สิทธิพงศ ์วัฒนานนท์สกลุ และด ารง เชี่ยวศลิป์. (2557). การศึกษา 

พฤติกรรมการบรจิาคโลหิตของผูท้ี่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแหง่ชาต ิ 
  สภากาชาดไทย. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ์ริการโลหิต, 24(3), 251-260. 

      สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกลุ. (2557). ปัจจยัที่สัมพนัธก์ับเจตนาเชิงพฤติกรรมการบริจาค 
  โลหิตของวัยรุ่นตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร (หน้า 99-110). ใน: คัคนางค์ มณีศรีและ 

คณะ (บรรณาธิการ), “จิตวิทยาเชิงบวกกบัความรัก” การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน  
ระดับชาติ ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

    สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกลุ. (2556) การศึกษาเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน่: การ 
ประยุกตใ์ช้โมเดลพฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพ การรับรู้ภาพลักษณ์และความเต็มใจในการกระท า.  
ใน: คัคนางค์ มณีศรีและคณะ (บรรณาธิการ), “The Progress of Psychology in Thailand” การ 
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิจยั ระดับชาติ คร้ังที ่12 เดือน พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม
มณเฑยีร กรุงเทพฯ : คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

     สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกลุ. (2555). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการควบคุมตนเอง:  
การศึกษาแยกภาวะสันนิษฐาน. วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนษุยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์), 4(8), 153-167. 

     



     สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกลุ และพรรณระพี สุทธิวรรณ.(2554). โมเดลเชงิสาเหตุของ 
    พฤติกรรมการสูบบหุรี่และดื่มสุราในวัยรุ่น: การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพห ุ 
    (หน้า 193-204). ใน : คัคนางค์ มณีศร ีและคณะ (บรรณาธิการ), ส่งเสริมสุขภาวะที่ด ี
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