
ประวัติและผลงานทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ 

สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                 

---------------------------                                                
1. ข้อมูลส่วนตัว 

1.1   วัน เดือน ปีเกิด    28  มกราคม  พ.ศ. 2497 
1.2 อายุ  53  ปี 
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 

         ศษ.บ.(คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) 2519          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2526          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
         ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2533          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.4 ท่ีอยู่/ท่ีติดต่อ   40/3377 ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
  โทร/โทรสาร 02-5809100  โทรศัพท์มือถือ  01-7503380    e-mail : drsuphak@hotmail.com 

2. ต าแหน่งปัจจุบันและประวัติการรับราชการ 
2.1   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2.2  ประวัติการรับราชการ 

2.2.1 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กรมสามัญศึกษา.…พ.ศ. 2519-2527 
-ท าหน้าท่ีอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  หัวหน้าหมวดวิชา   หัวหน้างานทะเบียนวัดผล   
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ 

2.2.2 ศึกษานิเทศก์ 4      หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9…พ.ศ. 2528 
2.2.3 ศึกษานิเทศก์ 6      หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง ……...พ.ศ. 2531 
2.2.4 ศึกษานิเทศก์ 6      ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายนิเทศงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

                                                             หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา    ส่วนกลาง …... พ.ศ.2536-2537 
 2.2.5 ศึกษานิเทศก์ 6      ปฏิบัติหน้าท่ีผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและ การนิเทศทางไกล  

              กรมสามัญศึกษา…………………...พ.ศ.2537-2539 
2.2.6 อาจารย์ 2 ระดับ 7  สถาบันราชภัฏพระนคร  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน  2539 
2.2.7 อาจารย์ ระดับ 7  สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   1 มิ.ย. 2541 
2.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2541 
2.2.9 รองประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์(รองคณบดี) 2544-2547 
2.2.10 ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันท่ี 12 ธันวาคม 2544   งานส าคัญ ๆ ดังน้ี 
     -สอนวิชาสถิติ การวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก  

                       -ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. 
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    -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    -คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ. 

  -ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2551,2551-2553) 
  -ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) 
  -กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  -ท่ีปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ   

 

3. ผลงานวิชาการ 
 3.1  งานวิจัย 

ระหว่างปี 2541-2552  ได้ท าการวิจัย โดยด าเนินงานในรูปคณะท างาน   ท้ังน้ี บางเรื่องได้ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าโครงการวิจัย บางเรื่องร่วมเป็นคณะท างาน หรือคณะนักวิจัย  รายการงานวิจัยท่ีได้ด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

รายการ/เร่ืองท่ีท าการวิจัย ระยะเวลาท่ีใช ้
3.1.1 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(งบประมาณสนับสนุนจาก สกศ. พ.ศ.2542-2543)(เป็นผู้ร่วมวิจัย)………… 
3.1.2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหายาเสพย์ติดส าหรับเยาวชนใน 
               สถานศึกษา โดยใช้หลักการ “การคิดเป็น” (งบประมาณสนับสนุนจาก 
               สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดแห่งชาติ  ส านัก 
               นายกรัฐมนตรี, 2541-2543)(เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)………………………….. 
3.1.3 การติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและ

โรงงาน.(ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,2541)   ……………………         

3.1.4 การประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(ทุนอุดหนุนการวิจัย
จาก มูลนิธิไทยคม,2541-2542)(เป็นผู้ร่วมวิจัย)……………………………. 

3.1.5 การประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิตทางไกล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(งบประมาณสนับสนุนจาก มสธ.,2542-43)......                   

3.1.6 การสังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้านทักษะการจัดการ
(งบประมาณสนับสนุนจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ,  2542) (ร่วมวิจัย) 

3.1.7 การศึกษาสภาพและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(งบประมาณสนับสนุน จาก สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.( 2542-43)เป็นผู้ร่วมวิจัย)………………      

3.1.8 การพัฒนาระบบเครือข่ายติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                เอดส์ ระดับเขต/จังหวัด ปี 2542(งบประมาณสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค  
                กระทรวงสาธารณสุข,2542)(เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)…………………………. 
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3.1.9 การพัฒนาระบบเครือข่ายติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ ระดับเขต/จังหวัด ปี 2543(งบประมาณสนับสนุนจาก กรมควบคุม
โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข,2543)(เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)…………… 

 

1 ปี 

3.1.10 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ : ทดลองน าร่อง(งบประมาณ
สนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ2543-44)(ผู้ร่วมวิจัย) 

3.1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี(งบประมาณ 
               สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544-46(ผู้ร่วมวิจัย)……….. 

 
1 ปี 

 
3 ปี 

3.1.12 การประเมินโครงการเงินกู้รัฐบาลเดนมาร์ก : โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
สถานศึกษาเกษตร ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(งบประมาณสนับสนุน
จาก สกศ. พ.ศ.2547-2548)(ผู้ร่วมวิจัย)………………………………………… 

3.1.13 การติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา(2547) (งบประมาณ
สนับสนุนจาก  สมศ.) (หัวหน้าโครงการ)………………………….. 

3.1.14 การประเมินผลโครงการป้องกัน แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู สู่การพัฒนาเยาวชนและ
ครอบครัว  ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกนกคดีเด็กและเยาวชน (งบประมาณ
สนับสนุนจาก ศาลจังหวัดนนทบุรี)(หัวหน้าโครงการวิจัย)…………………           

3.1.15 การพัฒนาตัวบ่งช้ีและระบบก ากับติดตามงาน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด
นนทบุรี(งบประมาณ 2548)(ผู้ร่วมวิจัย)……………………………. 

3.1.16 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิกฤติคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี ปี 2548 (หัวหน้า
โครงการวิจัย)………………………………………………..  ………… 

3.1.17 ทิศทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพจังหวัดนนทบุรี(2548)(หัวหน้าโครงการวิจัย)  
3.1.18 การพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

ด้วยวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(งบประมาณ ปี 2548 มสธ.)(ผู้ร่วมวิจัย)….      
 
3.1.19     การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษา(หัวหน้าโครงการ   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  
               ส านักงาน ก.ค.ศ.)(หัวหน้าโครงการ)(2548)........................................................ 

                3.1.20     การพัฒนาระบบตรวจสอบและรายงานผล ศาลอุธรณ์ภาค 1 

 
 

1 ปี 
 

8 เดือน 
 
 

           1 ปี 
 

1 ปี 
 

            1 ปี 
  1 ปี 

 
           1 ปี 

 
 
 

4 เดือน 
8 เดือน 

3.1.21  การประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือต้านภัยสุราและยาสูบ 
3.1.22 การประเมินโครงการให้การสุขศึกษาเพ่ือป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาวะวิกฤต ิ
3.1.23 การประเมินโครงการโรงเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
3.1.24 การประเมินพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชนในจังหวัด 

กลุ่มเสี่ยง 
3.1.25 การประเมินหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส.รุ่นท่ี 51 สถาบันด ารงราชานุ

ภาพ กระทรวงมหาดไทย 

1 ปี 
2 ปีต่อเนื่อง 

1 ปี 
8 เดือน 

 
 

8 เดือน 



ประวัติและผลงาน รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย ์4 

      3.2  งานแต่ง เรียบเรียง  หรือบทความทางวิชาการ 
ตัวอย่างงานเรียบเรียงท่ีส าคัญ ๆ อาทิ 
3.2.1 สุพักตร์  พิบูลย์   “การบริหารงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่มท่ี 1  หน่วยท่ี 2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2536  หน้า 43-78 

3.2.2 สุพักตร์  พิบูลย์  “การนิเทศงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา 
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา  เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 12  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี :  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2536  หน้า 121-151   
 3.2.3 สุพักตร์  พิบูลย์  “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโครงการฝึกอบรม”  และ  “รูปแบบการประเมิน
โครงการฝึกอบรม”  ใน  เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การประเมินโครงการฝึกอบรม    นนทบุรี โครงการ
ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กับ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542  หน้า 1-28 

3.2.4 สุพักตร์  พิบูลย์  “เร่ืองท่ี 1  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนางานบริหาร”   “เร่ืองท่ี 2  การ 
ประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการวางแผนพัฒนางาน”  และ “เร่ืองท่ี 5 การวางแผนการวิจัย”  ใน เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางานบริหารและผลงานวิชาการ   นนทบุรี  โครงการความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กับ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2543 หน้า  1-14,  15-24, และ 67-74 

3.2.5 สุพักตร์  พิบูลย์  “การเขียนรายงานการวิจัย”  ใน เอกสารชุดวิชาการวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชนจ ากัด 2538 , 57 หน้า 

3.2.6 สุพักตร์  พิบูลย์  “แบบจ าลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเต็ก : แนวทางการประยุกต์ใช้ประเมินโครงการ”  ใน 
วารสารการศึกษาแห่งชาติ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2538) หน้า 34-40 

3.2.7 สุพักตร์  พิบูลย์  “การเปรียบเทียบคุณภาพของมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรมกับมาตรประมาณค่า  
แบบกราฟิก ในการประเมินพฤติกรรมด้านการประเมินผลของครู”  ในวารสารการวัดผลการศึกษา  ปีท่ี 13  ฉบับท่ี 37  
(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2534 หน้า 91-115 

3.2.8 สุพักตร์  พิบูลย์  “การวิจัยเชิงประเมิน” ใน ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่มท่ี 
2 หน่วยที่ 8   บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544  หน้า 1-67 

3.2.9 สุพักตร์  พิบูลย์  “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน” ใน ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินและการ
จัดการโครงการประเมิน   เล่มท่ี 1 หน่วยที่ 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2544 หน้า 1-52 

3.2.10 สุพักตร์  พิบูลย์ และกานดา  นาคะเวช “การประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ” ใน ประมวล
สาระชุดวิชาการประเมินและการจัดการโครงการประเมิน  เล่มท่ี 2 หน่วยที่ 8  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 8-1 ถึง 8-39 

3.2.11 สุพักตร์  พิบูลย์  “การเลือกใช้เคร่ืองมือในงานวิจัยและประเมิน” ใน ประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนา
เคร่ืองมือเพื่อการประเมินการศึกษา  เล่มท่ี 2 หน่วยที่ 15 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
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3.2.12 สุพักตร์  พิบูลย์  “สัมมนาการประเมินบุคลากร”   ใน ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาประเมินการศึกษา 
เล่มท่ี 2 หน่วยที่ 13  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

3.2.13 สุพักตร์  พิบูลย์  “การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน” ใน  
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์  เล่มท่ี 2 หน่วยที่ 4 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 

3.2.14 สุพักตร์  พิบูลย์  “การก ากับติดตามและการนิเทศงานในองค์กร” ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิตสาขาแนะแนวการศึกษา เล่มท่ี 3 หน่วยที่ 7  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2546 

3.2.15 สุพักตร์  พิบูลย์  กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางาน : วิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร   นนทบุรี: จตุพรดีไซน์  2544, 
168 หน้า 

3.2.16 สุพักตร์  พิบูลย์   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในช้ันเรียน      นนทบุรี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2544, 140 หน้า 

3.2.17 สุพักตร์  พิบูลย์  ประเมินการจัดการเรียนการสอน : สู่การประกันคุณภาพรายวิชา  นนทบุรี : จตุพร 
ดีไซน์  2544,  110 หน้า 

3.2.18 สมคิด  พรมจุ้ย และ สุพักตร์  พิบูลย์   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2544,   248 หน้า 

3.2.19 สุพักตร์  พิบูลย์  “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”  ใน ประมวลบทความปฏิรูปการศึกษา  สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544  หน้า 160-176 

3.2.20 สุพักตร์  พิบูลย์  “บทบาทร่วมของชุมชน : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ใน  
วารสารปฏิรูปการศึกษา จังหวัดนนทบุรี  มกราคม  2546 

3.2.21 สุพักตร์  พิบูลย์  “ เซ็นสัญญาคุณภาพ : อีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการสถานศึกษา”  ใน  
สารสัมพันธ์การศึกษา นนทบุรี เขต 2  2548 

3.2.22 สุพักตร์  พิบูลย์  “ ความส าคัญของวิชาชีพครู”  ในสารสัมพันธ์การศึกษา นนทบุรี เขต 2   
ฉบับ มีนาคม – เมษายน 2549 

3.2.23 สุพักตร์  พิบูลย์  “ การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ใน  
สารสัมพันธ์การศึกษา นนทบุรี เขต 2  2549 

3.2.24      สุพักตร์  พิบูลย์  “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วอ่านหนังสือไม่ออก  ถึงเวลาท่ีจะตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังหรือยัง”    ในสารสัมพันธ์การศึกษา นนทบุรี เขต 2  2549 

3.2.25      สุพักตร์  พิบูลย์   “O-Net  บอกอะไรแก่เราบ้าง”  ในสารสัมพันธ์การศึกษา นนทบุรี เขต 2  2549 
 

              3.3  งานบริการทางวิชาการ 
งานบริการทางวิชาการ ท่ีได้ปฏิบัติ  อาทิ  เป็นท่ีปรึกษา/กรรมการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วย 

งาน และสถาบันการศึกษา  เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เป็น
วิทยากรในการอบรม-สัมมนา ของกระทรวงต่าง ๆ  มหาวิทยาลัย  สถานศึกษา  และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  เฉพาะ
ระหว่างปี 2541-2546 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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3.3.1 เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การวัดและประเมินผลให้แก่หน่วยงาน หรือ 
 สถานศึกษาต่าง ๆ   เช่น 

(1) ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข(2540- 
ปัจจุบัน) 

(2) ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (2540- 
ปัจจุบัน) 

(3) ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มวิชาสถิติ วิจัย การวัดและประเมินผล   
ศูนย์ประยุกต์วิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล(2539-ปัจจุบัน) 

(4) ท่ีปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล โรงเรียนนายร้อยต ารวจ(2545-ปัจจุบัน) 
(5) ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผล  ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว(2547-ปัจจุบัน)  
(6) ท่ีปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ(2548-ปัจจุบัน) 

3.3.2 เป็นกรรมการร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เฉพาะในปัจจุบัน เช่น 
(1) เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประเมินการศึกษา 
(2) เป็นประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา การประเมินและการจัดการโครง 

การประเมิน   และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตสาขาประเมินการศึกษา   หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 

(3) เป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์   และสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(4) เป็นประธานคณะท างานส่งเสริมการวิจัยส าหรับคณาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(2548-50)  
(5) เป็นผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ มสธ. (2551-ปัจจุบัน) 

3.3.3 เป็นอาจารย์พิเศษ สอนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ    เช่น 
-สอนวิชา สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1   สถิติและ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541-2543)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(2541-ปัจจุบัน) 

3.3.4 เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิในการท า 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยต่าง  ๆ    เช่น 

(1) เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา 
และโปรแกรมหลักสูตรการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2541-2548   ปีละ 8-10 ราย 

(2) เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2541-2548  ปีละ  3-5  ราย 

(3) เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี 
2545-ปัจจุบัน  ปีละ  3-4  ราย 
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(4) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา   มสธ. มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ระหว่างปี2541-2548  ปีละ 8-12  ราย 

(5) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท-เอก และนักวิจัยท่ัวไป ประมาณ ปีละ 20 ราย 

3.3.5 เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน   ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) กรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. ศธ. ปี  2549-ปัจจุบัน 
(2) ประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2   ปี 2549-ปัจจุบัน 
(3) ประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   ปี 2551-ปัจจุบัน 
(4) กรรมการก ากับติดตาม ตรวจสอบและนิเทศงาน สพท. กทม. เขต 2  2547-2549 
(5) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี 

ระหว่าง ปี 2543-ปัจจุบัน 
(6) เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ปี 2543-ปัจจุบัน 
(7) เป็นท่ีปรึกษาศูนย์วิจัยเพ่ือปฏิรูปการสอนกลุ่มโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี ปี 2545-ปัจจุบัน 
(8) เป็นท่ีปรึกษาด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ สพท. กทม.เขต 2 
(9) ท่ีปรึกษาศูนย์วิจัยเพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอนกลุ่มโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี ปี 2545-ปัจจุบัน 
(10) กรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับ ม.ปลาย ของ สพฐ.(2550) 

3.3.6 เป็นวิทยากรในการอบรม สัมมนา  ในเรื่อง  การวิจัย  การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย  การวัด 
และประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  การประเมินองค์กร  การ
ประเมินบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงานงาน  ฯลฯ  ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ   สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ   กระทรวงสาธรณสุข   กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   กระทรวงยุติธรรม   ฯลฯ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  บริษัท/องค์กรเอกชนเอกชนต่าง ๆ  สถานศึกษาต่าง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อาชีวศึกษา ฯลฯ 
 

4. ความเชี่ยวชาญ     
 -การวิจัยและการประเมินทางการศึกษา(การวิจัยทางการศึกษา  การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ   
                 การประเมินหลักสูตร  การประเมินองค์กร  การประเมินบุคลากร ฯลฯ) 

-การมัธยมศึกษา  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -หลักสูตรและการสอน 

5. เกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น 
 -ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นวิทยากร/ผู้สอนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2537 
 - เป็นผู้ร่วมริเริ่มและด าเนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล 
                 อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 -ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 

----------------------------- 


