ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sittipong Wattananonsakul
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยา)
ตาแหน่งปัจจุบัน
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ในมนุษย์ (ชุดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
กรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
กรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา
กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
นักวิจัย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สถานทีท่ างาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว
หมายเลขติดต่อ
08 5177 2201
Email
sittipongw@g.swu.ac.th
ที่อยู่
43/3 ถนนสุขมุ วิท 101/1 บางนา กทม. 10260
คุณวุฒิ
ศศ.ด. (จิตวิทยา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543

วุฒิบัตรการฝึกอบรม
หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
พ.ศ. 2561
องค์การและชุมชนอย่างยัง่ ยืน สาหรับ บ้านเมืองที่ดี สานักงาน กพร.
ผู้บริหาร รุ่นที่ 1
ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้ การพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา การประเมินผลทาง
การศึกษาและจิตวิทยา สถิติสาหรับจิตวิทยา
ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล หน้า | 1

รางวัลและทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับ
2561 ทุนสานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2560 ทุนสานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2559 ทุนสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ครั้งที่ 2
2555 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ครั้งที่ 1
2555 ทุนวิจัย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
2552 นิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก
2550 งานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ / กรรมการทบทวนงานวิจัยงานประชุมวิชาการ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences (ACP)
- The Asian Conference on Education & International Development (ACEID)
อาจารย์พิเศษ
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 บริหารตนเอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทางาน
2563 – ปัจจุบนั รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย
2559 - 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ในมนุษย์ (ชุดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะกรรมการพิจารณาวิจัยในมนุษย์ ชุดมหาวิทยาลัย
2559
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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