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ความเชี่ยวชาญ 
 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาปรึกษาและการบ าบัดพฤติกรรม จิตมิติ การประเมินผลทาง
การศึกษาและจิตวิทยา สถิติส าหรับจิตวิทยา 
 

รางวัลและทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับ  
2561    ทุนวิจัยส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2560 ทุนวิจัยส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2559  ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2558 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558 
2555  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2555 
2555 ทุนวิจัยและพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
2552  นิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551 ทุนการศึกษา 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ระดับปริญญาเอก 
2550 รางวัลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ / กรรมการทบทวนงานวิจัยการประชุมวิชาการ 

  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย และพิจารณางานวิจัยที่ท าในมนุษย์  
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences (ACP)  
- The Asian Conference on Education & International Development (ACEID) 

อาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ/ นานาชาติ 
 วิชา Psychology for teacher  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
 วิชา General Psychology   วิทยาลัยนานาชาติ Bangkok University International College   
 วิชา Statistics for Psychology  คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 วิชา Contemporary Psychology  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
 

ประสบการณ์การท างาน  
2563 – ปัจจุบัน   รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย 
2559 - 2563   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย  
     ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ในมนุษย์ (ชุดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 
     คณะกรรมการพิจารณาวิจัยในมนุษย์ ชุดมหาวิทยาลัย  
2559      รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
2556 - 2557  อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  
     เลขานุการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์  
     คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์       
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ประสบการณ์การท างานบัณฑิตวิทยาลัย    
 การท างานในองค์กรกลางของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการประสานงาน ส่งเสริมและก ากับ ดูแลมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการและสหวิทยาการท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ตาม
พันธกิจ เช่น  

1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
    บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมชีว 
  การแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษและการดูแล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 นานาชาติ พลเมืองโลกศึกษา เป็นต้น  
2) สนับสนุน ให้ค าปรึกษาอย่างกัลยาณมิตรเกี่ยวกับงานบริหารงานหลักสูตร เพ่ือให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 
 บัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับหน่วยงาน และ 
 มหาวิทยาลัย  

 3) ก ากับ ดูแลระบบปริญญานิพนธ์ออนไลน์ (i-thesis) และบริหารจัดการเงินทุนการท าวิจัยจากส านักงาน 
  การวิจัยแห่งชาติ 
 4) ก ากับ ดูแลระบบจริยธรรมวิจัยในคน ออนไลน์ (e-ethics) รองรับการประเมิน SIDCER Recognition  
     Programme เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มศว ผ่านการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ 
 5) พัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา  
  (short course-non degree program) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมพูนทักษะจ าเพาะตามนโยบายภาครัฐ   
     โดยน าร่องการเปิดอบรมฯ  
 6) บริหารหลักสูตรการศึกษาพิเศษและการดูแล ตามความต้องการของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาบุคลากรครูให้ 
   มีทักษะจ าเพาะด้านการศึกษาพิเศษและการดูแล โดยเจรจาความร่วมมือและได้รับเงินทุนพัฒนา จ านวน  
     80 คน โดยผลิตครูให้ส าเร็จการศึกษา 2 รุ่น (2562-2563) และด าเนินการรุ่นที่ 3-4 จ านวน 88 คน  
  เป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท คณะท างานมีการขยายการเจรจา ท าความตกลงในการบริการสอนแก่ครู สังกัด 
  กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2565 และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ในการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และการ
บริการวิชาการแบบหารายได้ น ารายได้เข้าสู่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อปีงบประมาณไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้  

8) ก ากับ ดูแลโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โดยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รายรับ คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 8-10 ของงบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วยงาน  

 9) เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ ร่วมกันกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของ 
  มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิต เช่น มหาวิทยาลัย Illinois,  
  Faculty of Education, Shizuoka University / Kansai University, Language Center, SEAMEO,  
  Singapore เป็นต้น  
 10) วางแผนบริหารจัดการรับนิสิตบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ เข้าเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
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ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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    หลักสูตร, 9(2), 68-85. 
 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล นัยนา ถาวรายุศม ์ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ และพิมพ์นภัสสรา หงส์จ้อย  
    (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตน ที่มีต่อการ 
    เสริมสร้างความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสารวิจัยและ 
    พัฒนาหลักสูตร, 9(2), 308-328. 
 อรัญญ์ชยาต์ บุญชูกิตติยศ สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2562). ปัจจัยคัดสรรที่ 
    สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น : การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า 
    ความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 12(1), 63-85. 
 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2561). ประสิทธิผลของโปรแกรมเชิงป้องกันการสูบบุหรี่โดยเน้นโรงเรียน 
    เป็นฐานที่มีผลต่อผลลัพธ์การรู้คิดเก่ียวกับการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 
    กรงุเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 8(1), 193-219.  
 พนิดา ทองเงา ดอร์น สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และสิริวรรณ ศรีพหล. (2561). การพัฒนาโมเดล 
    การวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส าหรับเยาวชนไทย. วารสารสุทธิปรทิัศน์,  
    32(1), 39-52.    
 ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และสิริวรรณ ศรีพหล. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ

ความยึดมั่นผูกพัน ในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 
38(1), 71-89. 
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2. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ภูริณัฐ เบ็ญจขันธ์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2564).  การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะเชิงบวกตาม
แนวคิดของอีริคสันในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52, หน้า 483-493. เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

แบงค์ พงษ์ขยัน และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2564).  อิทธิพลของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายองค์การ
ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 52, หน้า  539-548. เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

อธิษฐาน ทองทรัพย์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2563). อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความ
คาดหวังและการให้คุณค่าเป็นตัวแปรส่งผ่าน, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 50, หน้า 877-885. ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

    Janthapoon, W., & Wattananonsakul, S. (2019). The Organizational Inclusion Measurement 
Model for the Tobacco Authority of Thailand. International Conference on 
Education and Psychology ICEAP 2019 Official Conference Proceedings, March, 
2019 pp. 307-310.  

    Piampanya, N., & Wattananonsakul, S. (2019). Confirmatory Factor Analysis of 
Psychological Empowerment in Manufacturing Industrial Employees.  

     International Conference on Education and Psychology ICEAP 2019 Official 
Conference Proceedings, March, 2019 pp. 303-306.  

  Apichonpongsakorn, R., & Wattananonsakul, S. (2017). Effects of games for enhancing 
executive function program on preschoolers: Mediational role of executive 
function skills. Proceedings in The Asian Conference on Psychology & Behavioral 
Science. pp. 31-39. 

 Khuthanapong, S., & Wattananonsakul, S. (2017). Causal relationship model of 
organizational culture performance: The study of Mediating role of organizational 
trust and organizational commitment. Proceedings in The Asian Conference on 
Psychology & Behavioral Science. pp. 21-29. 

   Hongjoy, P., & Wattananonsakul, S. (2017). The effect of identity on risk-taking in middle 
adolescence: The mediating role of positive youth development. Proceedings in 
The Asian Conference on Psychology & Behavioral Science, pp. 1-11. 

   Laksanajan, S., & Wattananonsakul, S. (2017). Factors relate to risk-taking among 
adolescents in Krabi province. Proceedings in The Asian Conference on 
Psychology & Behavioral Science. pp. 41-47. 

   Lohkum, K., & Wattananonsakul, S. (2017). Development of positive youth development 
indicators in the context of Thai adolescent. Proceedings in The Asian Conference 
on Psychology & Behavioral Science. pp. 13-19. 
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     Thongdee, W., & Wattananonsakul, S. (2016). The effect of goal structure on job 
performance: The mediating role of goal orientation and work engagement. 
Proceedings in The Asian Conference on Psychology & Behavioral Science. pp. 
13-19. 

      สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของ 
     วัยรุ่นตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร (หน้า 99-110). ใน: คัคนางค์ มณีศรีและคณะ 

(บรรณาธิการ), “จิตวิทยาเชิงบวกกับความรัก” การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน 
     ระดับชาติ ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
3. ต ารา/หนังสือ  

สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2561). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: พริ้นคอร์เนอร์.  
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2565). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พริ้นคอร์เนอร์.  
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2565). จิตวิทยาประยุกต์: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. (อยู่ระหว่างตีพิมพ์).  
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2565). มุมมองจิตวิทยากับการให้ค าปรึกษา. (อยู่ระหว่างตีพิมพ์).  

 

4. ภาระงานสอน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จต 222 พัฒนาการทางปัญญา  
จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม) 
จต 511 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 
จต 521 สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา 1 
จป 501  หลักการทางจิตวิทยาประยุกต์  
จป 502 หลักการปรึกษาทางจิตวิทยา 
จป 503  การวิจัยเชิงปริมาณ  

ศพด 514  การปรึกษาครอบครัว  
ศพด 531 การฝึกปฏิบัติด้านการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (สอนร่วม) 
จป 821  จิตวิทยาการรู้คิด (สอนร่วม) 
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดคุณลักษณะ
พัฒนาการทางจิตสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและการศึกษา
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างช่วงอายุ 

เงินรายได ้คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2564 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เน้นโรงเรียนเป็น
ฐานที่มีต่อการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมของนักเรียน
อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการ) 

เงินรายได ้คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2563 

การพัฒนาโปรแกรมกลวิธีการเรียนรู้ในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้แนวคิดสมรรถนะแห่งตนและการ
ก ากับตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

เงินรายได ้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2561 

การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพัฒนาการ
วัยรุ่นเชิงบวกและการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของ
โมเดลระหว่างช่วงอายุ 

เงินรายได ้คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2560  

การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลการ
วัดเอกลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น และการวิเคราะห์ความ
ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ  

เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2560  

ประสิทธิผลของโปรแกรมเชิงป้องกันการสูบบุหรี่เน้น
โรงเรียนเป็นฐานในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
- ทุนวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 

พ.ศ. 2558 

การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ยุทธวิธีการเรียนรู้การก ากับตนเองทางวิชาการและการ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมยุทธวิธีการก ากับตนเองด้าน
การรู้คิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

เงินรายได ้คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2558 

การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เงินรายได ้คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2557 

 

 


