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ประวัติสวนตัว
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
(ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Dr.Sutithep SIRIPIPATTANAKUL
วัน เดือน ปเกิด 30 พฤศจิกายน 2516
2. วุฒิการศึกษา/สถานศึกษาที่จบ/ป พ.ศ.
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาเอก

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Ph.D. in Educational Communications and
Technology
ปริญญาโท
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
M.Ed. in Educational Administrationค.อ.ม.
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.S.Ind.Ed. (Computer and Information
Technology)
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
B.Ed. in Educational Measurement and
Evaluation
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
B.Tech. in Information Technology in
Business
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
B.Ed. in Computer Education
ประกาศนียบัตร Mini Master of Information Technology

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป พ.ศ.
ที่สําเร็จ
2554

ม.เกษตรศาสตร

2550

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

2545

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2558

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2547

มรภ.สวนสุนันทา

2539

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2540
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Mini Master of Computer Science
ม.ธรรมศาสตร
2541
หัวขอวิทยานิพนธ ปริญญาโท: 1) การศึกษาสภาพ ปญหาและผลกระทบของระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานระบบเครือขาย Fiber Optic สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย
2) การรับรู การนําไปใชและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูบริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
.
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หัวขอวิทยานิพนธ ปริญญาเอก: การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการเรียนรูเปนทีมของนิสิต
ปริญญาบัณฑิตดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชเทคนิคการเรียน
รวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกัน
3. สาขาที่เชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารการศึกษา ทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวัดและประเมินการศึกษา
4. ตําแหนงปจจุบัน ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
และอาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)
5. สถานที่ทํางานปจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)
6. สถานที่ติดตอที่สะดวกที่สุด/เบอรโทรศัพท
เลขที่ 50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)
โทรศัพทมือถือ 089-8955099
7. E-mail: fedustt@ku.ac.th Line ID: sutithep
8. ประวัติการทํางาน (เคยทํางาน/ดํารงตําแหนงบริหาร)
ตําแหนง
หนวยงาน
ป พ.ศ.
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-พระนคร 2565-2568
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารยนิเทศนิสิตปริญญาโทและเอก
คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
2565
สาขาการบริหารการศึกษา
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
2562-ปจจุบัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบและประจําหลักสูตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
2559-ปจจุบัน
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
อาจารยนิเทศนิสิตปริญญาโท
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
2560-ปจจุบัน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร
และสื่อสารการศึกษา
อาจารยนิเทศนิสิต ฝกประสบการณวิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร มเกษตรศาสตร
2559-ปจจุบัน
(ฝกสอน) ปริญญาตรี
พี่เลี้ยง EdPEX
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2559
รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
2559-2563
รองบรรณาธิการ e-Journal วารสาร
คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
2559-ปจจุบัน
ศึกษาศาสตรปริทัศน
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ตําแหนง
กรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร
ผูประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ.
ผานการอบรมขึน้ ทะเบียนจาก สกอ. ระดับ
หลักสูตร และระดับสถาบัน
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร
ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยา
ฐานะใหสูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ การประกันคุณภาพ
ภายใน
วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิในการกรั่นกรอง
ขอสอบระดับชาติ O-NET, V-NET
ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ผูประเมินประกันคุณภาพภายนอก
ดานการอาชีวศึกษา
รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา

ผูชวยเลขานุการภาควิชา
รักษาราชการรองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัย

หนวยงาน
ม.เกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ป พ.ศ.
2559-2561
2558

คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร

2558-2559

คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร

2556-2559

หนวยงานราชการ ขาราชการครู พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2555-ปจจุบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ

2555-2556

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)

2554-2557

โรงเรียนวัดปากคลองกุม จ.สุพรรณบุรี

2554-ปจจุบัน

โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ.นครนายก

2553-2554

คณะบริหารศาสตร ม.อุบลราชธานี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

2546-2547
2551-ปจจุบัน

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
คณะบริหารศาสตร ม.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี

2551-2555

2550
2548-2549
2548-2549
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ตําแหนง
หนวยงาน
ป พ.ศ.
อาจารยประจําสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการ คณะบริหารศาสตร ม.อุบลราชธานี
2546-2549
จัดการ (Management Information
Systems: MIS)
อาจารยประจําการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ ม.เซนตจอหน
2540-2546
คอมพิวเตอร (Computer Information
Management: CIM)
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยรับ
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่ให
ป พ.ศ. ที่ไดรับ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ สํานักงานคณะกรรมการการ
2561
มงกุฎไทย (ต.ม.)
อุดมศึกษา (สกอ.)
2. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ สํานักงานคณะกรรมการการ
2555
ชางเผือก (จ.ช.)
อุดมศึกษา (สกอ.)
• ดานวิชาการ
1. โลประกาศเกียรติคุณ ผูนําชื่อเสียงมาสู
คณะศึกษาศาสตร
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานการบริการวิชาการ
2. ประกาศนีบัตร ดีเยี่ยม ดานการจัดการความรู
ม.เกษตรศาสตร
2556
3. เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร บุคลากรดีเดน ดานการ
ม.เกษตรศาสตร
2554
เรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
4. โลบุคลากรดีเดนดานการเรียนการสอนระดับคณะ
คณะศึกษาศาสตร
2554
• ดานบริการวิชาการ
1. เข็มพระราชทาน และประกาศนียบัตร สมเด็จพระเทพ
สมเด็จพระเทพ
2556
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทําคุณประโยชนดานการบริการ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
วิชาการ
กุมารี
ทางอาชีวศึกษา (วิทยาลัยกาญจนภิเษก ชางทองหลวง)
2556
2. โลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเดน ระดับดี ดานการบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
• ดานบุคลิกภาพ
ประกาศนีบัตรบุคลากรดีเดน ดานบุคลิกภาพและการแตงกาย
คณะบริหารศาสตร
2547
ม.อุบลราชธานี
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10. ผลงานทางวิชาการ (ตํารา/บทความ/งานวิจัย)
10.1 ผลงานตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ
Siripipattanakul,, S., Siripipatthanakul, S., Limna. P., and Auttawechasakoon, P. (2022). Marketing
Mix (4Cs) Affecting Decision to be an Online Degree Student: A Qualitative Case Study of
an Online Master’s Degree in Thailand. International Journal on Integrated Education,
5(4), 31-41.
Sitthipon, T., Siripipattanakul, S., and Phayaphrom, B., Limma, P., and Siripipattanakul, S. (2022).
Determinants of Customers’ Intention to Use Healthcare Chatbots and Apps in Bangkok,
Thailand. International Journal of Behavioral Analytics, 2(2), 1–15.
Limma, P., Siripipattanakul, S., and Auttawechasakoon, P. (2022). A Qualitative Study of Ethical
Change Management Affecting Teacher Satisfaction and School Performance: A Case
Study of Secondary Schools in Krabi, Thailand. International Journal of Trend in
Scientific Research and Development. (IJTSRD), 6(3): 275-287. (ฐานขอมูลสากล Social
Science Research Network) ISSN 24566470
Sitthipon, T., Siripipattanakul, S., and Phayaphrom, B. (2022). The Influence of E-Government
Information and Social Media Engagement on the Intention to Introduce Tourist
Attractions among Thai Tourists. International Journal of Trend in Scientific Research
and Development. 6(3): 358-369. (ฐานขอมูลสากล Social Science Research Network) ISSN
24566470
Limna, P., Siripipatthanakul, S., Phayaprom, B., & Siripipattanakul, S. (2021). A Conceptual Review
on the Mediating Role of Student Satisfaction Between Twenty-First Century Learning
Style and Student Performance-Effectiveness. Journal of Management in Business,
Healthcare, and Education (JMBHE). 1(1): 1-16. (ฐานขอมูล ICI)
ทศพร ดิษฐศิริ, ณัฐพล รําไพ, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. (2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานดวย
วิธีการเรียนรูเชิงรุก เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
วิชาชีพครู วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 15(3): 197-209. (TCI1)
Sriboonruang, P., Isaraku., N., and Siripipattanakul, S. (2020). Factors affecting social media
literacy of farmers in Thailand. The Turkish Online Journal of Educational
Technology. Special issue (November 2020): 143-149. (Scopus)
กาญจนา ภัทราวิวัฒน, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ. (2563). การพัฒนาระบบ Online
Matching ตลาดแรงงานผูสูงอายุที่ยังคุณประโยชน. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(2): 400-417. (TCI1)
ณัฐนันท วรสุข สุริยะ ปยผดุงกิจ และสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. 2563. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขา
วิชาชีพตอสมรรถนะการทํางานรวมกันแบบสหสาขาวิชาชีพและความสุขของนักศึกษา. วารสารพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข. 30(3): 50-61. (TCI1)
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พัชราวดี ศรีบุญเรือง สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และภัทราภรณ ชวยเมืองปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธตอการเปน
องคกรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชน เกษตรรุนใหม. วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 38(1): 34-41. (TCI1)
Yaowaluk Pipatjumroenkul, Sutithep Siripipattanakul and Narong Sompong. (2019).
Development of Using Model on Project-based Blended E-learning Courseware for
Teacher's ICT Skills in 21stCentury in The Central Region of Thailand. ACM Journal, 103107. (Scopus)
พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และภัทราพร ชวยเมือง. (2562). รูปแบบการจัดการความรูสู
องคกรอัจฉริยะสําหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุนใหม. วารสารแกนเกษตร, 47(5): 1067-1076. (TCI1)
วิภาดา แซเลา, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, กานตสุดา วันจันทึก และประไพศรี ศิริจักรวาล. (2562). ผลของ
โปสเตอรโภชนศึกษาเรื่องอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงเพื่อสุขภาพสายตาในผูใหญและผูสูงอายุ.
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 20(2): 119-131. (TCI1)
ปยพัทธ เลือดสงคราม, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และณัฐพล รําไพ. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสานดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับทักษะปฏิบัติ ดานการออกแบบกราฟกบนสื่อดิจิทัล สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา,
9(17): 40-52. (TCI2)
พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนุกล และชลาธร จูเจริญ. (2562). ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผูปลูกยางพารา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง. วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 37(1): 15-22.
(TCI1)
สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ณรงค สมพงษ และเยาวลักษณ พิพัฒนจําเริญกุล. (2561). ผลการพัฒนาสมรรถนะดาน
ทักษะไอซีทีของครูในศตวรรษที่ 21 ในเขตภาคกลาง ดวยรูปแบบการใชอีเลิรนนิงคอรสแวรแบบ
ผสมผสานโดยใชโครงการเปนฐาน. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม, 17(2): 197-206. (TCI1)
อวิรุทธ วิชัยศรี, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และ ณัฐพล รําไพ. (2561). การพัฒนาอีเลิรนนิงคอรสแวรแบบ
ผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 8(15): 53-57. (TCI2)
กาญจนา ภัทราวิวัฒน, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และวัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ. (2560). การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร. วารสารพฤติกรรมศาสตร,
23(2): 79-100. (TCI1)
สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และปยะพงษ ไสยโสภณ. (2559). สมรรถนะของครูและบุคลากร
กศน.ตําบลในการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน สังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม, 15(3): 182-189. (TCI1)
วรรณดี สุทธินรากร, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และจินตนา กาญจนวิสุทธิ์. (2559). ความเปนอาชีวศึกษาในสํานึก
และความรูสึกของนักเรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา จากปญหาการทะเลาะวิวาทและตีกัน. วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, 10(2): 93-102. (TCI1)
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จุมพล คํารอด, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และพรทิพย ไชยโส. (2560). การสรางแบบประเมินความสามารถทาง
คอมพิวเตอร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสาร
ศึกษาศาสตรปริทัศน, 32(3): 177-187. (TCI2)
ธีรยุทธ รอสูงเนิน, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และจินตนา กาญจนวิสุทธิ์. (2557). พฤติกรรมการอานหนังสือและ
แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการอานหนังสือของผูเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม, 13(2): 176-182.
(TCI1)
โชคอนันต รักษาภักดี, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และจินตนา กาญจนวิสุทธิ์. (2557). ความตองการและแนวทาง
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษา. วารสาร
ศึกษาศาสตรปริทัศน, 29(2): 93-99. (TCI2)
Wandee Sutthinarakorn, Sutithep Siripipattanakul, Chintana Kanjanawisut and Winai Kanchan.
(2015). Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of Vocational
Education Students: A Case Study from Falling-out Problems. Romanian Journal of
Experimental Applies Psychology. 6: 21-29. (EBSCO/ SCIPIO/ ProQuest)
10.2 หนังสือ/ตํารา
1) สูติเทพ ศิริพัฒนกุล. (2564). หนวยที่ 11 สื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตใจสําหรับผูสูงอายุ. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2) สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
บริษัท วิสตาอินเตอรปริ้นท จํากัด.
3) จุฑามณี แสงสวาง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และจินตนา กาญจนวิสุทธิ์. (2559). วัชพืชกินไดใชได. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
4) สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. (2553). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับครูอาชีวศึกษา. ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
5) สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. (2553). เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมิสเตอรกอปป
พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด.
6) สมสุดา ภูพัฒน, จุฬารัตน วัฒนะ, สูติเทพ ศิริพัฒนกุล และปยะพงษ ไสยโสภณ และ. (2550). การพัฒนา
ศักยภาพการทํางานเชิงระบบ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมิสเตอร กอปป พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด.
10.3 อนุสิทธิบัตร
จุฑามณี แสงสวาง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และจินตนา กาญจนวิสุทธิ์. (2558). นวัตกรรมเจลแตมสิวสาปเสือ.
กรุงเทพฯ: สํานักทรัพยสินทางปญญา.
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11. ประสบการณวิจัยที่ผานมา
1) การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการครูที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดานธุรกิจศึกษาและ
คอมพิวเตอรศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) และโรงเรียนอาชีวศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)ในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง, 2550.
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2550 เผยแพรในงานประชุมวิชานานาชาติ APERA
Conference 2010, Kuala Lumpur.
2) การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับตนสําหรับหัวหนาสวนหรือเทียบเทา การประปานคร
หลวง, 2551 จํานวน 400 หนา. ทุนวิจัยการประปานครหลวง.
3) การประเมินหลักสูตรสรางบริกรธุรกิจสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551.จํานวน
367หนา. ทุนวิจัยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป พ.ศ. 2551. เผยแพรในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน International Conference on Educational Research
(ICER)2008 Learning Community for Sustainable Development KhonKaen, September 12-13,
2008. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย เดือนตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2551.
4) การประเมินโครงการแปลงทักษะอาชีพเปนทุนกรณีโครงการนํารองศูนยบมเพาะแหงชาติ โดยใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2551). จํานวน 168 หนา.เผยแพร
ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแกน International Conference on Educational Research
(ICER) 2008 Learning Community for Sustainable Development KhonKaen, September 12-13,
2008.
5) ปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะของตํารวจตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ สังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ป พ.ศ.2551. จํานวน 158 หนา. ทุนวิจัยกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2551.
6) การประเมินหลักสูตรนักบริหารระดับกลางสําหรับขาราชการกระทรวงการคลัง. (2551). จํานวน 271
หนา. ทุนวิจัยกระทรวงการคลัง ป พ.ศ. 2551.
7) การติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต5ป สาขาวิชาธุรกิจศึกษาคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระยะที่5, 2552. จํานวน 120หนา. ไดทุนสนับสนุนจาก คณะศึกษาศาสตรเผยแพรใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Teacher Professional Development:
Searching for New Paradigms, Agendas and Networks ระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม
รามาการเดนส.
8) การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับตนสําหรับหัวหนาสวนหรือเทียบเทาการประปานคร
หลวง ปงบประมาณ 2552. จํานวน 314 หนา. เผยแพรในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่
47 ระหวางวันที่ 17-20 มีนาคม 2552.
9) การพัฒนาคูมือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสรางเครือขายการเรียนรูระหวางนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและอาจารยวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2551). จํานวน 88 หนา และคูมือ
การสอนฯ จํานวน 174หนา.เผยแพรผลการวิจัยระยะที่ 1ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแกน
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International Conference on Educational Research (ICER) 2008 Learning Community for
Sustainable Development KhonKaen, September 12-13, 2008.
10) ผลกระทบของการลงทะเบียน Onlineที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2553). จํานวน 141 หนา.ไดทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
11) ภาวะความเครียดแหลงความเครียดและแนวทางในการจัดการความเครียดของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2553). จํานวน 333 หนา.ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเผยแพรในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 48 วันที่ 3-5
กุมภาพันธ 2553.
12) ศักยภาพและความพรอมของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับอีเลิรนนิง. ภาควิชา
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2553). จํานวน 258หนา.ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเผยแพรในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 17th
International Conference on Learning 2010 จัดโดย University of Illinois รวมกับ Hong Kong Institute
of Education วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2553 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน.
13) การศึกษาและกําหนดอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2554).
14) การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศักราช 2548) สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2554).
15) ศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติดานพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี, 2554-2555.
16) การประเมินหลักสูตร ผูบริหารระดับตน การประปานครหลวง. (2556). ทุนวิจัยการประปานครหลวง.
17) สาระเบื้องตนเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางผูประกอบการตามแนวคิดบานเรียน
(Home School) สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2557). สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
18) ความเปนอาชีวศึกษาในสํานึกและความรูสึกของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาจากปญหาการ
ทะเลาะวิวาทและตีกัน. (2557). Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of
Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems Romanian
Journal of Experimental Applies Psychology. 2015.
19) ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. (2557).
International research conference on business, economics and social sciences, IRC 2014, 25 - 26
กันยายน 2014.
20) การพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมภาวะผูนําดวยกระบวนการคิดแบบบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2558). กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
21) การพัฒนารูปแบบการใชอีเลิรนนิ่งคอรสแวรแบบผสมผสานโดยใชโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ของประเทศไทย. (2560). ทุนสนับสนุนวิจัย
จาก สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.). ไดเผยแพรผลงานวิจัยใน
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ลักษณะบทความวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาสมรรถนะดานทักษะไอซีทีของครูในศตวรรษที่ 21 ในเขตภาคกลาง ดวย
รูปแบบการใชอีเลิรนนิงคอรสแวรแบบผสมผสานโดยใชโครงการ เปนฐาน. 2561. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม.
17(2): 197-206.
และเผยแพรบทความนานาชาติ Development of using model on project-based blended elearning courseware for teacher's ICT skills in 21st century in the central region of Thailand.
(2019). Tokyo, Japan — January 10 - 13, 2019.
22) Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of Vocational
Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems. (2015). Romanian Journal of
Experimental Applies Psychology. 6(1): 21-30.
23) สมรรถนะของครูและบุคลากร กศน.ตําบลในการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน สังกัดสถาบันพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก. (2559). วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม. 15(3):
182-189.
24) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร. (2560). วารสารพฤติกรรมศาสตร. 23(2): 79-100.
25) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูปลูกยางพารา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง.
(2562). วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 37(1): 15-22.
26) ผลของโปสเตอรโภชนศึกษาเรื่องอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงเพื่อสุขภาพสายตาในผูใหญและ
ผูสูงอายุ. (2562). วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา. 20(2): 119-131.
27) การสรางแบบประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม. 13(2): 176-182.
28) Impact of Self-Learning Nutrition Education on Improving Awareness and Knowledge
of Age-Related Macular Degeneration, and the Role of Lutein/Zeaxanthin in Eye Health. (2019).
Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications.
19(17): 1-17.
12. งานบริการทางวิชาการ
1) วิทยากร บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับคุณลักษณะที่พึงของนักศึกษา
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
2) ผูประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) สมศ.ป 2550-ปจจุบัน
3) อาจารยพิเศษ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร
ปการศึกษา 2553-ปจจุบัน ศูนยการเรียน IT Square หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ
4) ผูทรงคุณวุฒิกรั่นกรองขอมูล O-NET กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ อาคารพญาไทพลาซา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)จ.กรุงเทพฯ
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5) วิทยากรการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานO-NET กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลชจ.นนทบุรี
6) ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจเครื่องมือวิจัย สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร มรภ.สุรินทร
7) กรรมการสอบสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง
“การพัฒนาเว็บฝกอบรม เรื่อง การใชงานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”
8) กรรมการสอบสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง
“การพัฒนาเว็บฝกอบรม เรื่อง การจัดการความรูเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”
9) วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ใน
พระอุปถัมภฯ จ.กรุงเทพฯ
10) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดวยวิธีการสอนแบบ Project-Based Learning” ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรม.เกษตรศาสตร
11) ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย สอบประมวลความรู ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
12) ผูเชี่ยวชาญรับรองการพัฒนาระบบการเรียนดวยอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางทักษะทางปญญาของผูเรียน
ระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13) วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ การวางแผน การ
ดําเนินงาน และการบริหารจัดการสารสนเทศในองคกร” สํานักยุทธศาสตรและการประเมินกรุงเทพมหานคร
14) ผูแทนบัณฑิต สอบประมวลความรู ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
15) วิทยากรบรรยายเรื่อง “สังคมเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาหรือการศึกษาเปลี่ยนแปลงเพราะสังคม”
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
16) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษขอสอบ O-NET ปการศึกษา 2555 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน)
17) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดุษฎีนิพนธเรื่อง “กลยุทธการตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในประเทศไทย” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
18) ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารศึกษาศาสตรปริทัศน เรื่อง “สภาพ ปญหา ความตองการและ
แนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุมผูผลิตผาฝายทอมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บาน
สันหลวงใต ตําบลจอมสวรรค อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย” ม.เกษตรศาสตร
19) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดุษฎีนิพนธเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้ดานนวัตกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ” ศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
20) วิทยากร และคณะทํางาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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21) คณะทํางานดําเนินงานประเมินผลการฝกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับตน” สําหรับหัวหนาสวน
หรือเทียบเทา ปงบประมาณ 2551
22) วิทยากร บรรยายเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงการสรางความ
เขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นฐาน เขต 2จ.สระแกว
23) คณะทํางาน โครงการฝกอบรมนักบริหารระดับกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง วันที่ 22-26
ตุลาคม 2551ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
24) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณดานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ธัญบุรี
25) ผูนิเทศก ติดตาม ประเมินโครงการแปลงทักษะอาชีพเปนทุน สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
26) อาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 4000112เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ภาคตนปการศึกษา 2551นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จ.กรุงเทพฯ
27) วิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช Excel สําหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต วันที่
16และ 23พฤศจิกายน 2551ณ หองอบรมสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
28) วิทยากรรวม ฝกอบรม มโนทัศนของการติดตามและประเมินผล ในวันที่ 12ธันวาคม 2551โรงแรม
ทาวนอินทาวน กรุงเทพฯ โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
29) วิทยากรรวมและคณะทํางาน โครงการสัมมนาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานพัฒนาสังคม
สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
30) อาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 4000112เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ภาคตนป
การศึกษา 2552นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมโรมแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
31) ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเว็บไซตโครงการวิจัยพัฒนาเครือขายการจัดการความรูทางคหกรรมศาสตรที่
ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงบนอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
32) ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเพาะเห็ด
นางฟา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
33) อาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 4000112เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต ภาคปลาย ปการศึกษา 2552นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
34) อาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 01179531ระบบสารสนเทศการจัดการทางธุรกิจศึกษา นิสิตระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
35) อาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 1706313 การจัดการความรู (KM)นิสิตปริญญาตรี
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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36) วิทยากร บรรยายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการ
ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 1/2553 ณ ศูนยปฏิบัตกิ ารธุรกิจการบิน (IT Square
หลักสี่ชั้น 11)
37) วิทยากร บรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อการสอน โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
รวมกับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
38) วิทยากร บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย
ภาคตน ปการศึกษา 2553
39) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ ผลการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ
AS400ที่มีตอการดําเนินงานของพนักงานควบคุมระบบของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด คณะ
ศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
40) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือดานสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมจําลองสถานการณ กลุม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
41) วิทยากรบรรยายพิเศษ การจัดการความรู คณะบริหารศาสตร ม.อุบลราชธานี
42) วิทยากรบรรยาย เทคนิคการบริหารโครงการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก สตรี
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
43) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําสื่อออนไลน e-Learning โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ.นครนายก
44) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน คณะศึกษาศาสตร มก.
45) กรรมการพิจารณาการตีพิมพวารสารศึกษาศาสตรปริทัศน คณะศึกษาศาสตร มก.
46) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดุษฎีนิพนธ รูปแบบการเรียนแบบสรางสรรคเชิงหรรษาบนเว็บ เพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
47) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดุษฎีนิพนธการพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสรางทักษะการ
ทํางานเปนทีม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
48) ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม การสรางคูมือประกอบการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
49) ผูทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูเชิงรุกเพื่อการสรางองค
ความรูและความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสําหรับนิสิต นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
50) อาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปการศึกษา 2556-2557 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการศึกษา การจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมโรมแรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนคร

14

51) ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (ตรวจประเมินซ้ําสถานศึกษาที่ไมผานมาตรฐาน) จาก สมศ. ป 2558
52) ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย สอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป
2558
53) ผูประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล คณะกรรมการการสงเสิรมการศึกษาเอกชน (สช.) ป
2558
54) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ป 2557-2558
55) ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ป 2556-2558
56) ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิจัย วารสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ป 2558-2559
57) ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิจัย วารสารศึกษาศาสตร ม.บูรพา ป 2557-2559
58) ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิจัย วารสารครุศาสตร ม.ราชภัฏสารคาม ป 2559
59) ประธานและกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ป 2558-2559 (ม.เกษตรศาสตร ม.ศิลปากร มศว.
ม.รามคําแหง มทร.ธัญบุรี มรภ.จันทเกษม มรภ.ธนบุรี ม.เอเชีย ฯลฯ)
60) ประธานประเมินระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร ม.กรุงเทพธนบุรี ป 2559
61) กรรมการประเมินระดับคณะ ม.เกษตร ป 2559 (มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาการจัดการ
สิ่งแวดลอม)
62) กรรมการประเมิน EdPEX ระดับหนวยงานสนับสนุน ม.เกษตรศาสตร ป 2559
63) วิทยากร จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 28-29 กันยายน
2559
64) ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การบริหารองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEX) ม.เกษตรศาสตร ป
2559
65) ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิชา สถาบัน ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ป
2557-ปจจุบัน
66) ผูทรงคุณวุฒิวารสารครุศาสตรอุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ป
2555-ปจจุบัน
67) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยและ Focus Group ของมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบัน การจัดการปญญาภิวัฒน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน ป 2554-ปจจุบัน
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68) ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อการพิจารณารับทุน
วิจัยสถาบัน (มสธ.) ป 2563-ปจจุบัน
69) ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพหนังสือสํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูและการนําเสนอ ป 2563
70) ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ป 2563-ปจจุบัน
71) ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อการประกวดรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ระดับชาติของครุสภา
ป 2563-ปจจุบัน
72) ผูทรงคุณวุฒิประเมินงานเขียนประเภทหนังสือ สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2563-ปจจุบัน
73) ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและประเมินโครงการวิจัย หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน
และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) ป 2563
74) ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วิจัย หนังสือ ตํารา เครื่องมือวิจัยใหกับสถาบันการศึกษาและ
เอกชน
75) ผูทรงคุณวุฒิ บรรณาธิการสํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย 2565
ขอรับรองขอมูลวาเปนความจริง

(รองศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล)
พฤษภาคม 2565

