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รางวัลและทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับ  
2561    ทุนส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2560 ทุนส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2559  ทุนส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2558 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ครั้งที่ 2 
2555  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ครั้งที่ 1  
2555 ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
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2551 ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก 
2550 งานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

- 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   
 

ประสบการณก์ารท างาน  
2563 – ปัจจุบนั รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย 
2559 - 2563  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย  
    ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ในมนุษย์ (ชุดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 
    คณะกรรมการพิจารณาวิจัยในมนุษย์ ชุดมหาวิทยาลัย  
2559     รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
2556    อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  
    เลขานุการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์คณะมนุษยศาสตร์  
    คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร ์
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ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาต ิ

 

เหมันต์ พรหมสนธิ ์และสิทธพิงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2563). อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่ม ี
   ต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมีเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้ 
   ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร ์
   ปริทรรศน,์ ปทีี่ 9 ฉบับที ่4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 

 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล ชนนิทร์ สกุลอิสรยิาภรณ์ และนยันา ถาวรายุศม์ (2562). เอกลักษณ์  
    การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดเอกลักษณ์แห่งตนเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมเอกลักษณ ์
    ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
    หลักสูตร, 9(2), 68-85. 
 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล นัยนา ถาวรายุศม์ ชนินทร์ สกลุอิสริยาภรณ ์และพิมพ์นภัสสรา หงส์จ้อย  
    (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตน ที่มีต่อการ 
    เสริมสร้างความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา. วารสารวิจัยและ 
    พัฒนาหลักสูตร, 9(2), 308-328. 
 อรัญญ์ชยาต์ บุญชูกิตติยศ สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล สุพทัธ แสนแจ่มใส. (2562). ปัจจัยคัดสรรที ่
    สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น : การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า 
    ความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 12(1), 63-85. 
 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2561). ประสทิธิผลของโปรแกรมเชิงป้องกันการสูบบุหรี่โดยเน้นโรงเรียน 
    เป็นฐานที่มีผลต่อผลลัพธ์การรู้คิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 
    กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 8(1), 193-219.  
 พนิดา ทองเงา ดอร์น สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และสิริวรรณ ศรีพหล. (2561). การพฒันาโมเดล 
    การวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองส าหรับเยาวชนไทย. วารสารสุทธิปริทัศน,์  
    32(1), 39-52.    
 ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล และสิริวรรณ ศรีพหล. (2561). การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ

ความยึดมั่นผูกพัน ในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตร.ี วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 
38(1), 71-89. 

 อังศินันท์ อินทรก าแหง และคณะ. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลกัษณะที่ดีของการเป็น

นักวิจัยพ่ีเลี้ยง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่การพัฒนา, 10(1), 42-62. 
 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2560). การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดกลยุทธ์การก ากับตนเองในการเรียนรู ้

เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย.วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 23(2), 43-60. 
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 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2560). การทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 10(2), 70-82.  

 ทิตญดา โภชนจันทร์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2560). การพัฒนาแบบวัดปัญหาพฤติกรรมเด็กระดับ
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(1), 
91-111. 

นัยนา ถาวรายุศม ์สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล อาร ีพันธ์มณ ีและทิพา เทพอัครพงศ์. (2560). การพัฒนาแบบ
วัดการรับรู้ความสามารถแหง่ตนด้านความเข้าใจในการอา่นภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 
14(1), 199-210. 

อุสา สุทธิสาคร และสิทธิพงศ์ วัฒนานนทส์กุล. (2559). การพัฒนาตัวชีว้ัดในการประเมินและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มศว, 11(1), 198-208.  

สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และอุสา สุทธิสาคร. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผูน้ าตามแนวคิดคติ
รวมหมู่ของผู้น าชุมชนที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์), 7(14), 114-123. 

         สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการเป็นผู้เรียนแบบรีเฟล็กทีฟ. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 7(1), 1-14. 

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

สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพ่ิมผลลัพธ์เชิงป้องกัน 
  และการศึกษาผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 6(1), 263-284. 
อุสา สุทธิสาคร สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล และด ารง เชี่ยวศิลป์. (2557). การศึกษา 

พฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
  สภากาชาดไทย. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, 24(3), 251-260. 

 ดารวันต์ รักสัตย ์ชัญญา ลี้ศตัรูพ่าย และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). อทิธิพลของความเช่ือทาง 
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