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ประวัติส่วนตัว/การทางาน
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
(ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr.Sutithep SIRIPIPATTANAKUL
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3200101165369
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์มือถือ 089-8955099
โทรสาร 02-5790203 E-mail: fedustt@ku.ac.th
Line ID: sutithep
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

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

หลักสูตร
ระยะสั้น

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.เกษตรศาสตร์

2550

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2544

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2558

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2547

มรภ.สวนสุนันทา

2539

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
ม.ธรรมศาสตร์

2540

-วิทยากรผู้นาการเปลีย่ นแปลงเพือ่ รองรับการกระจาย
กระทรวงศึกษาธิการ
อานาจสาหรับผู้บริหารการศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
-ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
2554

สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

2541
2550

2551-ปัจจุบัน
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ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

-Oracle Classroom in Thailand University under
Oracle Academy Program (Database
Administrator)

บริษัท Oraclein Thailand

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
2551

6. ประวัติการทางาน (เคยทางาน/ดารงตาแหน่งบริหาร)
ตาแหน่ง
รองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
กรรมการนโยบายประกันคุณภาพ ม.เกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกันคุณภาพภายใน
วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในการกรั่นกรองข้อสอบ
ระดับชาติ O-NET, V-NET
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ประเมินประกันคุณภาพภายนอก
ด้านการอาชีวศึกษา
รองหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชา
รักษาราชการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2559-2562
2559-2560
2558-มิ.ย. 2559

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2556-มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

2555
2554-2557

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ.นครนายก
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจ ม.เซนต์จอห์น

2554-ปัจจุบัน
2553-2554
2546-2547
2551-ปัจจุบัน
2551-2555
2550
2548-2549
2548-2549
2546-2549
2540-2546
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7. ภาระงานสอน /ประสบการณ์สอนที่ผ่านมา
ป.ตรี
01171111 Information Technology for Teachers
01176111 Principles of Vocational Education
01176241 Management Information Systems for Vocational Educator
01179448 Knowledge Management in Business Education
01179234 Law and Ethics in Information and Communication Technology
for Business and Computer Education
01179333 E-Learning for Business and Computer Education Teacher
01179334 Education Web Development for Business and Computer
Education Teacher
01169325 Introduction to Educational Photographic Production
ป.โท
01176541 Development of Quality System and Professional Standard in
Vocational Education
01176543 Vocational Education Planning
01176571 Information Technology in Vocational Education
01176591 Research Methods in Vocational Education Development
01176597 Seminar
ป.เอก
01176643 Management of Information System in Vocational Education
8. เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยรับ
ชื่อรางวัล
 ด้านวิชาการ
1. โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้นาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการ
บริการวิชาการ
2. ประกาศนีบัตร ดีเยีย่ ม ด้านการจัดการความรู้
3. โล่บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนระดับคณะ
4. เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร บุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
ระดับมหาวิทยาลัย
 ด้านบริการวิชาการ
1. เข็มพระราชทาน และประกาศนียบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทาคุณประโยชน์ด้านการบริการวิชาการทางอาชีวศึกษา
(วิทยาลัยกาญจนภิเษก ช่างทองหลวง)
2. โล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ระดับดี ด้านการบริการวิชาการ
 ด้านบุคลิกภาพ
ประกาศนีบตั รบุคลากรดีเด่น ด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย

หน่วยงานที่ให้

ปี พ.ศ. ที่ได้รับ

ม.เกษตรศาสตร์

2556

ม.เกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

2556
2554
2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

2556

คณะศึกษาศาสตร์

2556

คณะบริหารศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

2547
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9. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ
ชื่อทุนวิจัย
ทุนวิจัยศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ทุนพัฒนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
จานวน 5 ทุน
ทุนวิจัยศึกษาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์คณะ
ศึกษาศาสตร์
ทุนอุดหนุนวิจัย จานวน 5 ทุน
ทุนนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ Hongkong Institute of Education ร่วมกับ
University of Illinois
ทุนพัฒนาและสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย
มหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทุนวิจัยประเมินหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น
จานวน 4 ทุน
ทุนวิจัยกองบัญชาการศึกษา
ทุนวิจัยประเมินหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
ทุนวิจัยประเมินโครงการแปลงทักษะอาชีพเป็นทุน
ทุนวิจัยประเมินหลักสูตรสร้างบริกรธุรกิจ

หน่วยงานที่ให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
2555-2558

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2556, 25522553,2550
2554

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550,
2553-2554
2553

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
การประปานครหลวง

2551-2553
2552-ปัจจุบัน

สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)

2551
2551
2551
2551

10. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีวศึกษา
การบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) การผลิตสื่อ e-Learning การจัดการความรู้
การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา
11. ผลงานทางวิชาการ (ตารา/บทความ/งานวิจัย)
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตารา
1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาหรับครูอาชีวศึกษาได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วทุกภาค
การศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิชาบังคับของภาควิชาอาชีวศึกษา ในรายวิชา 01176241
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาหรับครูอาชีวศึกษา จานวน 3หน่วยกิตได้จัดทาเป็น E-Book และระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ของสานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการกับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ และได้
รับรองลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานหนังสือในนามของผู้เขียน
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นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ 239089เมื่อวันที่ 30สิงหาคม 2553ออกหนังสือ
ให้ไว้ ณ วันที่ 1ตุลาคม 2553
2) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2550-ปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิชาบังคับของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ทุกสาขาวิชาต้องเรียน ได้ตีพิมพ์สานักพิมพ์ มิสเตอร์
ก๊อปปี้ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จากัด เผยแพร่เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2553ได้ใช้สอนในรายวิชา 01171111
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู ซึ่งเป็นวิชาบังคับของคณะศึกษาศาสตร์ที่นิสิตทุกคนต้องเรียน ได้จัดทาเป็น EBook และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ของสานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการกับนิสิตและบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ และได้รับรองลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทงานวรรณกรรมลักษณะงานหนังสือในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 233981เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม2553ออกหนังสือให้ไว้ ณ วันที2่ 5
พฤษภาคม 2553
3) การพัฒนาศักยภาพการทางานเชิงระบบตีพิมพ์สานักพิมพ์ มิสเตอร์ก๊อปปี้ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย)
จากัด เผยแพร่เมื่อ สิงหาคม 2550ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ เลข ISBN 978-974-752573-1ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรในสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ (สท.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel สาหรับงานวางแผนและการผลิต ใช้เป็นเอกสารฝึกอบรมให้กับ
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
5) เอกสารประกอบการบรรยาย การออกแบบและบริหารโครงการ ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
บุคลากรในสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ
1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)และโรงเรียนอาชีวศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)ในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล และจังหวัด
ใกล้เคียง, 2550. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2550เผยแพร่ในงานประชุมวิชา
นานาชาติ APERA Conference 2010, Kuala Lumpurผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 10
2) การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นสาหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า การประปา
นครหลวง, 2551จานวน 400หน้า. ทุนวิจัยการประปานครหลวง ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือน มีนาคมมิถุนายน 2551ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 20
3) การประเมินหลักสูตรสร้างบริกรธุรกิจสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551.จานวน
367หน้า. ทุนวิจัยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ปีพ.ศ. 2551. เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น International Conference on Educational Research
(ICER)2008 Learning Community for Sustainable Development KhonKaen, September 12-13,
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2008. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือนตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2551ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมใน
ผลงานร้อยละ 20
4) การประเมินโครงการแปลงทักษะอาชีพเป็นทุนกรณีโครงการนาร่องศูนย์บ่มเพาะแห่งชาติ โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551. จานวน 168หน้า.
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น International Conference on
Educational Research (ICER) 2008 Learning Community for Sustainable Development
KhonKaen, September 12-13, 2008. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือนมีนาคม 2551-พฤศจิกายน 2551ผู้
ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 20
5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของตารวจตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ สังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ปี พ.ศ.2551. จานวน 158หน้า. ทุนวิจัยกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติระยะเวลา
ดาเนินการวิจัย เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2551ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 20
6) การประเมินหลักสูตรนักบริหารระดับกลางสาหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง, 2551. จานวน
271หน้า. ทุนวิจัยกระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2551. ระยะเวลาดาเนินการวิจัยเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2551
ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 25
7) การติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต5ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะที่5, 2552. จานวน 120หน้า. ได้ทุนสนับสนุนจาก คณะศึกษาศาสตร์เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Teacher Professional Development:
Searching for New Paradigms, Agendas and Networks ระหว่างวันที่ 1-3พฤศจิกายน 2552ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ระยะเวลาดาเนินการวิจัยเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2552ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมใน
ผลงานร้อยละ 10
8) การประเมินหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นสาหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่าการประปานคร
หลวง ปีงบประมาณ2552. จานวน 314หน้า.เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่
47ระหว่างวันที่ 17-20มีนาคม 2552ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552ผู้ร่วม
โครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 20
9) การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. จานวน 88หน้า และคู่มือ
การสอนฯ จานวน 174หน้า.เผยแพร่ผลการวิจัยระยะที่ 1ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น International Conference on Educational Research (ICER) 2008 Learning
Community for Sustainable Development KhonKaen, September 12-13, 2008. ระยะเวลา
ดาเนินการวิจัย เดือนมิถุนายน2551-มิถุนายน 2553ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 20
10) ผลกระทบของการลงทะเบียน Onlineที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. จานวน 141หน้า.ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2550-มกราคม 2553ผู้ร่วม
โครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 10
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11) ภาวะความเครียดแหล่งความเครียดและแนวทางในการจัดการความเครียดของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.จานวน333หน้า.ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48วันที่ 3-5
กุมภาพันธ์ 2553ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2550-มกราคม 2553ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วน
ร่วมในผลงานร้อยละ 10
12) ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับอีเลิร์นนิง. ภาควิชา
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.จานวน 258หน้า.ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 17th
International Conference on Learning2010จัดโดย University of Illinois ร่วมกับ Hong Kong
Institute of Education วันที่ 6-9กรกฎาคม 2553ณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยเดือนพฤศจิกายน 2550-มกราคม 2553หัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงาน
ร้อยละ 50
13) การศึกษาและกาหนดอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554ผู้ร่วม
โครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 10
14) การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศักราช 2548) สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554 ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 10
15) ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี, 2554-2555 ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมใน
ผลงานร้อยละ 30
16) การประเมินหลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง2556ผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วน
ร่วมในผลงานร้อยละ 20
17) สมรรถนะของครูและบุคลากร กศน. ตาบล ในการพัฒนาเว็บไซต์ สังกัดสถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก (2557) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
18) สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน
(Home School) สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557) (ผู้ร่วม
โครงการวิจัย)
19) ความเป็นอาชีวศึกษาในสานึกและความรู้สึกของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาจากปัญหาการ
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. 6(Issue special ) (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
20) การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมภาวะผู้นาด้วยกระบวนการคิดแบบบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558) (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
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21) ผลของการใช้อีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูและนักเรียน ของประเทศไทย (อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานขอ วช. งบประมาณปี 2559) (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
22) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์, 2559 ทุนวิจัย มศว. (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
9. งานบริการทางวิชาการ
วิทยากร บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับคุณลักษณะที่พึงของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.ปี 2550-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน ศูนย์การเรียน IT Square หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิกรั่นกรองข้อมูล O-NET กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ อาคารพญาไท
พลาซ่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)จ.กรุงเทพฯ
วิทยากรการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานO-NET กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลชจ.นนทบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเครื่องมือวิจัย สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
กรรมการสอบสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง
“การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”
กรรมการสอบสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง
“การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”
วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน
พระอุปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้วยวิธีการสอนแบบ Project-Based Learning” ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์
ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย สอบประมวลความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญรับรองการพัฒนาระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ การวางแผน การ
ดาเนินงาน และการบริหารจัดการสารสนเทศในองค์กร” สานักยุทธศาสตร์และการประเมินกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนบัณฑิต สอบประมวลความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
วิทยากรบรรยายเรื่อง “สังคมเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาหรือการศึกษาเปลี่ยนแปลงเพราะสังคม”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในประเทศไทย” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ เรื่อง “สภาพ ปัญหา ความต้องการและ
แนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสันหลวงใต้ ตาบลจอมสวรรค์ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย” ม.เกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านนวัตกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ” ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
วิทยากร และคณะทางาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางานดาเนินงานประเมินผลการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สาหรับหัวหน้าส่วน
หรือเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2551
วิทยากร บรรยายเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้สานักงานเขตพื้นฐาน เขต 2จ.สระแก้ว
คณะทางาน โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง วันที่ 22-26
ตุลาคม 2551ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ด้านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ธัญบุรี
ผู้นิเทศก์ ติดตาม ประเมินโครงการแปลงทักษะอาชีพเป็นทุน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชา 4000112เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาคต้นปี
การศึกษา 2551นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครจ.กรุงเทพฯ
วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้ Excel สาหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต วันที่
16และ 23พฤศจิกายน 2551ณ ห้องอบรมสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิทยากรร่วม ฝึกอบรม มโนทัศน์ของการติดตามและประเมินผล ในวันที่ 12ธันวาคม 2551โรงแรม
ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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วิทยากรร่วมและคณะทางาน โครงการสัมมนาติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านพัฒนาสังคม
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
อาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชา 4000112เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ภาคต้นปี
การศึกษา 2552นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมโรมแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเว็บไซต์โครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ที่
ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงบนอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเพาะเห็ด
นางฟ้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชา 4000112เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
อาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชา 01179531ระบบสารสนเทศการจัดการทางธุรกิจศึกษา นิสิตระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชา 1706313 การจัดการความรู้ (KM)นิสิตปริญญาตรี
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยากร บรรยายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1/2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน (IT Square
หลักสี่ชั้น 11)
วิทยากร บรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อการสอน โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากร บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย
ภาคต้น ปีการศึกษา 2553
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ ผลการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
AS400ที่มีต่อการดาเนินงานของพนักงานควบคุมระบบของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือด้านสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมจาลองสถานการณ์ กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
วิทยากรบรรยาย เทคนิคการบริหารโครงการ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
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วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาสื่อออนไลน์ e-Learning โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ.นครนายก
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
กรรมการพิจารณาการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดุษฎีนิพนธ์ รูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
ทางานเป็นทีม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม การสร้างคู่มือประกอบการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการสร้างองค์
ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สาหรับนิสิต นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2556-2557 นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาธุรกิจการศึกษา การจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมโรมแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (ตรวจประเมินซ้าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านมาตรฐาน) จาก สมศ. ปี 2558
ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย สอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี
2558
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล คณะกรรมการการส่งเสิรมการศึกษาเอกชน (สช.) ปี
2558
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557-2558
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี 2556-2558
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิจัย วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปี 2558-2559
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ปี 2557-2559
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิจัย วารสารครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสารคาม ปี 2559
ประธานและกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ปี 2558-2559 (ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร มศว.
ม.รามคาแหง มทร.ธัญบุรี มรภ.จันทเกษม มรภ.ธนบุรี ม.เอเชีย ฯลฯ)
ประธานประเมินระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ปี 2559
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กรรมการประเมินระดับคณะ ม.เกษตร ปี 2559 (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
กรรมการประเมิน EdPEX ระดับหน่วยงานสนับสนุน ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2559
วิทยากร จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 28-29 กันยายน
2559
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2559
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
3 ตุลาคม 2559

