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อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 
 

๑.  ชื่อ-สกุล   นายสฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร 
๒.  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
๓.  ต าแหน่งทางบริหาร/ต าแหน่งปัจจุบัน  
๔.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่ท างาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02-504-8539 
 ที่บ้าน ................................................................................................ โทรศัพท์ ............................. 
 Email: saritpong.lim@stou.ac.th 
๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2524 
ปริญญาโท วท.ม. การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 
 MS.Ed. Educational Administration The University of Akron 2535 
ปริญญาเอก Ed.D. Educational Administration 

(Higher Education) 
The University of Akron 2534 

อ่ืน ๆ     
 

๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 
6.1 ชุดวชิา สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
6.2 ชุดวชิา การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
6.3 ชุดวชิา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
6.4 ชุดวชิา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.5 ชุดวชิา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.6 ชุดวชิา การบริหารงานวิชาการและทรัพยากรทางการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.7 ชุดวชิา นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.8 ชุดวชิา บริบททางการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.9 ชุดวชิา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.10 ชุดวิชา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
6.11 ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 
6.12 ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 
6.13 ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ทางการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 
6.14 ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 



 

 

๗.  ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร 
7.1 เอกสารประกอบการสอน 

 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 
 7.1.1.1. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2527 แผนการสอนส าหรับหน่วยการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 3: 

 สัตว์เศรษฐกิจ หน่วยที่ 12 “ผลผลิตหลักจากสัตว์” กรงุเทพมหานคร สาขาวิชาส่งเสริม
 การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 7.1.1.2. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2527 แผนการสอนส าหรับหน่วยการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 3: 
 สัตว์เศรษฐกิจ หน่วยที่ 13 “อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์” กรุงเทพมหานคร 
 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 7.1.1.3. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2529 แผนการสอนส าหรับหน่วยการสอนชุดวิชาสหกรณ์การ
    ขาย การซื้อ และการบริการ หน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 “สหกรณ์การขาย การซื้อ และ
    การบริการทางด้านสัตว์” กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 7.1.1.4. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2538 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น หน่วย
    ที ่4 “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศิลปศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7.1.1.5. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2538 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8 
 “ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จ” กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7.1.1.6. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2538 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 12 
 “ส านักงานอัตโนมัติ” กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7.1.1.7. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2538 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
 ธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 2 “เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร” 
 กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

         7.1.2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
7.1.2.1. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2537 แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 หน่วยที่ 13 “ระบบสารสนเทศเพ่ือการก าหนดนโยบายและแผน” ตอนที่ 13.2 
 เทคโนโลยีเพ่ือระบบงานสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7.1.2.2. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2537 แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 หน่วยที่ 13 “ระบบสารสนเทศเพ่ือการก าหนดนโยบายและแผน” ตอนที่ 13.3 หลักและ
 กระบวนการในการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการก าหนดนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7.1.2.3. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2538 แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาบริหาร
 การศึกษา หน่วยที่ 6 “การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล” ตอนที่ 6.2 เทคนิคการ
 วิเคราะห์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7.1.2.4. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2538 แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาบริหาร
 การศึกษา หน่วยที่ 6 “การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล” ตอนที่ 6.3 การเขียน
 รายงานการวิจัย กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

 

7.1.2.5. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 2556 แนวการศึกษาชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา 
 หน่วยที่ 10 “เทคนิควีธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล” กรุงเทพมหานคร 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

๘. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่เป็น 
          ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา.................................................................................................  
          อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา..............................................................................................  
          อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ........................................... 
          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ................................................ 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................... ............................................................ 



 

 

 
 ๙. ผลงานทางวิชาการ จ านวน.........21.........เรื่อง 
ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 

หนังสือ/ต ารา  จ านวน.......14..........เรื่อง 

1. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, และนิตยา ภัสสรสิริ. (2557). ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา. 
นนทบุรี: ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2527). ให้หมูกินยาคุม. ชาวเกษตร, 4(38): 48-49. 
3. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร และชัยณรงค์ คันธพินิต. (2527). เนื้อกระบือ...ก็อร่อยได้. ชาวเกษตร 

4(39): 26-28. 
4. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2528). เมคอินไทยแลนด์. สัตวบาลสาร, 1(10): 63-65. 
5. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2528) สหกรณ์การขายสุกร. สัตวบาลสาร, 1(13): 72-75. 
6. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2531). พฤติกรรมการบริโภค และข้อคิดเห็นบางประการเก่ียวกับนมพร้อม

ดื่ม ของบุคลากรประจ า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จลุสารโค-กระบือ, 11(3): 26-31. 
7. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2538). การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ มสธ. วารสารสุโขทัยธรรมาธิ

ราช, 8(2): 120-126. 
8. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2549). ระบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 1(1): 1-6. 
9. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2549). ข้อแนะน า 4 ประการเก่ียวกับอีเมล์ที่นักบริหารควรทราบ. วารสาร

ไมโครคอมพิวเตอร์, 24(248): 81-83. 
10. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2549). ID theft: ภัยที่ใกล้ตัวคุณ. วารสารไมโครคอมพิวเตอร์, 24(249): 

111-114. 
11. ธนิตา ติยะพงษ์, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, และกุลชลี จงเจริญ. (2558) การบริหารหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีในภาคเหนือ. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 7(1): 183-198. 

12. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (2558). ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 15(1): 152-167. 

13. ฉลวย คงแป้น, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, และชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
7(2): 41-51. 

14. สุนิสา สก๊อต, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, และพัชรี ผลโยธิน. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พัฒนาอุสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา 12(2): อยู่ระหว่างการพิมพ์. 

ผลงานวิจัย  จ านวน........2........เรื่อง 
๑. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. (16-17 พฤศจิกายน 2531). การประเมินคุณภาพซากด้วยคอมพิวเตอร์. การ
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