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     ประวัตแิละผลงาน 
 
ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือ  -  สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณสุดา  สิริธรงัศร ี
 ช่ือภาษาอังกฤษ: Asst. Prof. Pinsuda  Siridhrungsri, Ph.D.  
สถานท่ีเกิด:   อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 บ้านเลขที ่47/94 หมูบ่้านสีวลี หมู่ที ่2 ซอยสุขาประชาสรรค์  ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11120 
โทรศัพท์ (มือถือ) 081- 923 9424  
            (บ้าน) 02 - 963 2300   
Email:  ppinsuda@gmail.com; pinsuda.sir@dpu.ac.th  
 

ประวัติการศึกษา 
 ปี ก.ศ. ท่ีจบ  วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)                           สถาบัน 
 

2520   ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 
2529   ครุศาสตรม์หาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2539   Cert.in Decentralization of Education The University of 
   : New Zealand Experience   Waikato, New Zealand 
2546   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2550   Cert.in Education Planning and  National University of 
   Administration     Education Planning and 
         Administration, India  

 
ประสบการณ์การรับราชการ/ท างาน 

2520 – 2526 อาจารยโ์รงเรียนเขาย้อยวิทยา / นักวิชาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรุี  
2529 – 2535  ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาธิการอ าเภอบ้านแหลม/อ าเภอตากใบ 

นราธิวาส / และ เมืองสมทุรสาคร ผู้ช่วยศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบุรี/ตราด ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอ้ านวยการส่วนวิชาการโครงการทรพัยากรมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ (งบสนับสนุน UNDP) 
หัวหน้าส านักงาน/เลขานุการกองทุนให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา ศธ. 

2542 – 2550  ผู้อ านวยการกลุม่ศาสนา/กลุ่มนโนยายและแผนการศึกษามหภาค/ปฏิบัติหน้าที่ผูเ้ช่ียวชาญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2543 – 2544  ผู้อ านวยการกลุม่และเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดโครงสร้าง องค์กร และการแบ่งส่วนงาน  
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา 

2551 – 2559  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตย์ อาจารยส์าขาการจัดการการศึกษา  และอาจารย์พเิศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรทางการ
ศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ด้านนโยบายและแผน การบรหิารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล คุณธรรมวิชาชีพ
ผู้บริหารทางการศึกษา การวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษา ฯลฯ 

2559 - ปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

mailto:ppinsuda@gmail.com
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ประสบการณ์การฝึกอบรม  และ/หรือการศึกษาดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ) 
ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ สถานท่ี 

1 2530 หลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอ าเภอ                      สถาบันพฒันาผูบ้รหิารการศึกษา 
2 2535 หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด              สถาบันพฒันาผูบ้รหิารการศึกษา 
3 2536 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/อุดมศึกษา          สาธารณรัฐประชาชนจีน 
4 2536 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ         ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์   
5 2538 หลักสูตรการกระจายอ านาจการศึกษาของประเทศ

นิวซีแลนด์ ทุน UNDP 
The University of  Waikato     
นิวซีแลนด์  

6 2538 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและศึกษา
นอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว     

7 2547 หลักสูตรภาวะผู้น าทางการศึกษาระดับชาติ          กระทรวงศึกษาธิการ  
8 2547 การอบรมหลกัสูตรการวิเคราะห์และการประเมิน

นโยบายทางการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

9 2547 การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

Wurzburg University และ 
Rosenheim University สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสหพันธรัฐ
ออสเตรีย 

10 2547 การอบรม/ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา The University of Sydney เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

11 2548 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สถาบัน KAIST  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเมืองต่างๆ  และ
กระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรฐัเกาหลี 

12 2549 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา Melbourne University   และ   
Charles Sturt  University    เครือรัฐ
ออสเตรเลีย  

13 2549 การอบรมการบรหิารธุรกิจการจัดการศึกษา Keele University  สหราชอาณาจักร 
14 2550 การอบรมหลกัสูตรนานาชาติ The International 

Diploma of Educational Planning and 
Administration ทุนรัฐบาลอินเดีย 

The National University of 
Educational Planning and 
Administration สาธารณรัฐอินเดีย  

15 2550 การศึกษาดูงาน การสร้างสงัคม เศรษฐกจิฐานความรู้ Rosenheim University สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีSt.Gallen  
University  สวิสเซอร์แลนด์  รวมทั้ง
การจัดการด้านเศรษฐกิจฐานความรู้ของ 
ประเทศลิคเทนสไตน์ และ สหพันธรัฐ
ออสเตรีย   

16 2551 การศึกษาดูงานการศาสนาและวัฒนธรรม มณฑลยูนนาน เมอืงคุนหมิง ต้าหลี่  ลี่
เจียง และตงเจี้ยน  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   

17 2551 การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรุงมอสโคว์ และ เซนสป์ีเตอรส์เบอรก์ 
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ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ สถานท่ี 
สถาบันอุดมศึกษา /พิพิธภัณฑ์/พระราชวัง   สาธารณรัฐรัสเซีย   

18 2551 การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / 
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เมืองกวางตรี เว๊  
ดานัง และฮอยอัน สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

19 2552 การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฮ่องกง   
20 2553 การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันแหง่ชาติ/พิพิธภัณฑ์ 
กลุ่มสแกนดิเนเวีย ได้แก่ นอร์เวย์ 
เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ 

21 2554 ศึกษาดูงานการศาสนาและวัฒนธรรม  เมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

22 2554 ศึกษาดูงานการอุดมศึกษา/สารนเิทศ มหาวิทยาลัยอินชอน/สถานีโทรทัศน์ 
NHK   ประเทศญีปุ่่น 

23 2554 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในศูนย์ Young Africa 
Skills Center 

เมือง Chitungwiza ประเทศซิมบับเว 
และแอฟรกิาใต ้

24 2554 ศึกษาดูงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์การรัฐสภา/
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเทศมาเลเซีย 

25 2554 ศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา และ
เมืองยอร์กจาการ์ตา 

26 2555 ศึกษาดูงานการพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
อุดมศึกษา  

ณ The University of Christchurch 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

27 2556 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาวิทยาลัย  

ณ กรุงโตเกียว เมืองเกียวโต และโอ
ซาก้า ประเทศญีปุ่่น และพทุธคยา 
อินเดีย 

28 2557 ศึกษาดูงานการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของสาธารณรัฐเกาหล ี

ณ SEOUL University, EWHA 
University และพุทธคยา อินเดีย 

29 2558 ศึกษาดูงานการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/อุดมศึกษา 
ของสาธารณรฐัประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้) 

ณ Shanghai University, East 
Normal University, Mengshan 
Middle School, Shanghail Jinshan 
High School สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และอินเดีย 

30 2559 ศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ  ณ ประเทศฝรัง่เศส สวิสเซอร์แลนด์ 
อิตาลี และพทุธคยา อินเดีย 

30 2559 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และมัธยมศึกษา ของประเทศอินโดนีเซีย 

ณ โรงเรียน SMPN 3 Denpasar, SMK 
2D Denpasar, Bali. 

31 2560 ศึกษาดูงานการศาสนาและวัฒนธรรม  ณ ประเทศออสเตรีย ฮังการี เช็ค และ
พุทธคยา อินเดีย 
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ประสบการณ์ท างานและวิจัย  (การเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน และคณะวิจัย) 
ล าดับท่ี ปี พ.ศ. ประสบการณ์/ผลงาน 

1 2533 -2534 คณะท างานและเลขานุการปรับโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านักงานปลัดกระทรวง            
ศึกษาธิการ/ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด/อ าเภอ 

2 2533 -2534 คณะท างานและเลขานุการโครงการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด/อ าเภอ 
3 2540 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับโครงสรา้งกระทรวงศึกษาธิการ 
4 2541-2542 อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  
5 2543 – 2544 อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดระบบ โครงสร้าง องค์กรการแบ่งส่วนงาน 

เพื่อน าเสนอ ครม.  
6 2544 คณะท างานและเลขานุการคณะท างานศึกษาการแบ่งเขตพืน้ที่การศึกษา ศธ./สกศ. 
7 2545 – 2546 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอ านวยการเตรียมการจัดระบบ โครงสร้าง 

กระทรวง ศึกษาธิการ แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตร ี
8 2546 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการเตรียมการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใน

คณะท างานเตรียมจัดระบบโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย นายกรัฐมนตรี 
9 2548 คณะท างานและเลขานุการวางแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
10 2548 คณะประเมินโครงการผู้ว่าราชการจงัหวัดแบบบรูณาการ (CEO) 
11 2548-2549 อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ จัดท ากรอบทิศ

ทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554)  

12 2548-2549 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกจิ จัดท าภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี สกศ. 

13 2552 คณะท างานปรบัปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559  (ค าสั่งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจ ที่ 1/2552)   สกศ.    

14 2545 คณะท างานศึกษาเพื่อก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา ศธ/ สพฐ. 
15 2552 คณะอนุกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและมาตรฐานความรู้ของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา (ค าสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ที่ 20/2552 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 )  คุรุ
สภา 

16 2551 คณะประเมินโครงการเด็กไทยปลอดภัย (Safety Kids) ทุนส านักงานกองทุนส่งเสริม
สนับสนุนสุขภาพแหง่ชาติ (สสส.)  ( คณะประเมิน/ปี 2551) 

17 2551 คณะประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551 สกว. 
18 2552 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี 
19 2552 หัวหน้าคณะวิจัยประเมินโครงการสนบัสนุนวัดเป็นศูนย์กลางการสร้างสุขของชุมชน ปี 

2552 :  สสส. 
20 2552 คณะประเมินโครงการติดตามการผลักดันยุทธศาสตร์ สภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child 

Watch) ปี 2552  สสส.  
21 2552 หัวหน้าคณะวิจัยประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้วยหลักสูตร 

LEARNTECH  ICeXELS   ปี 2552  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
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ล าดับท่ี ปี พ.ศ. ประสบการณ์/ผลงาน 
ศึกษา ทุนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

22 2552 คณะประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุน สสส. 
23 2553 หัวหน้าคณะประเมินโครงการชุดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ

ในเด็ก ปี ทุน สสส.  
24 2552-2553 คณะท างาน (วิจัย) และเลขานุการวิชาการ โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนไทยทัง้มวล ปี 

52-53  (ทุน สสส.) 
25 2553 หัวหน้าคณะวิจัย เรือ่ง การพฒันารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอ านาจการ

บรหิารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา (ทนุ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา) 

26 2553-2554 หัวหน้า/ผูป้ระเมินภายในโครงการสนบัสนุนวัดเพือ่พัฒนาเดก็ เยาวชน และชุมชน ของ
มูลนิธิศึกษาธิการ (ทุน สสส.)  

27 2554-2555 รองหัวหน้าคณะประเมินโครงการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการส่งเสริม
นวัตกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 (ทุน สสค.) 

28 2554-2555 หัวหน้าโครงการวิจัย/ผูจ้ัดการโครงการน าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ทุน สสส.) 

29 2555-2556 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ทุน สกศ.) 

30 2555-2556 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน การก าหนด
นโยบาย และการติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (ทุน สกศ.) 

31 2555-2556 หัวหน้าโครงการประเมินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในพื้นทีป่ระสบ
อุทกภัย ทุนส านักงานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค) 

32 2555-2557 รองหัวหน้าโครงการประเมินและสนับสนุนส่งเสริมโครงการครูสอนดี และรับผิดชอบเป็นที่
ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนกลาง ครสูอนดี 115 คน ใน 13 จังหวัด ภาคอีสานตอนบน (ทุน 
สสค.) 

33 2555-2556 หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพือ่การขยายผลการจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วมของ
องค์กรในชุมชน (ทุน สสส.) 

34 2556 หัวหน้าโครงการประเมินกรอบการประเมิน แผนจัดการความปลอดภัยในเด็ก:  
โครงการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ความปลอดภัยในเด็กอย่างเสมอภาค 
(Child safety management plan: Process development for child safety 
equity) 

35 2556-2557 หัวหน้าโครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วมขององค์กรในชุมชน (ทุน สสส.) 
    36 2556 ที่ปรกึษาการจัดท ากลุยทธ์ ด้านสิ่งแวดลอ้มศึกษา สถาบันมลูนิธิสิ่งแวดลอ้มศึกษา  

37 2557 ผู้วิจัย เรือ่ง การยกระดบัคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 (ทนุ สสค.) 
38 2557 ผู้เช่ียวชาญ คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2557 – 2560  (ทุน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)  
39  2557-2558 หัวหน้าโครงการ (วิจัย) ติดตามและสนับสนุนชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ขององค์กรในชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชน (ทุน สสส.)  
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ล าดับท่ี ปี พ.ศ. ประสบการณ์/ผลงาน 
40 2558 ผู้วิจัยเรื่อง แนวทางการพฒันาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ทุน สกศ.) 
41 2558-2559 

 
หัวหน้าโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ยืน (ทุน สสส.) 

42 2558-2559 
 

หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและยกระดบัการศึกษาของผูเ้รียนโดยใช้
ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ทุน สกศ.) 

43 2558-2559 
 

ผู้วิจัยเรื่อง ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  (ทุน สกศ.) 

44 2559-2560 ผู้ประเมินภายในโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมสี่วนร่วมสู่โรงเรียนสุข
ภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ทุน สสส. (มูลนิธิ
ศึกษาธิการ) 

45 ต.ค. 2560-
2562 

ผู้จัดการโครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพือ่สุข
ภาวะเด็กและเยาวชน 

 
 
ผลงานวิชาการ 
ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ 

1 2533 คู่มือพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/อ าเภอ (คณะท างานและเลขานุการ ทุน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

2 2536 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ อ าเภอ (คณะท างานและเลขานุการ ทุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3 2534 รายงานการวิจัยเรื่อง  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตการศึกษา 1 (คณะนักวิจัย) 
4 2538 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมกบัการศึกษาภาคเหนือ (หัวหน้าคณะวิจัย)  
5 2538 การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (ผู้วิจัยเดี่ยว) 
6 2539 รายงานการวิจัย การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (ผู้วิจัยเดี่ยว: ทุน สกศ.) กรงุเทพฯ: 

พริกหวานกราฟฟิค, 2540. 
7 2541 รายงานการวิจัยประกอบการจัดท าร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เรื่อง  การกระจายอ านาจการ

บรหิารการศึกษา (ผู้วิจัยเดี่ยว : ทุน สกศ.) กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2541. 
8 2541 รายงานการวิจัยประกอบการจัดท าร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เรื่อง  บทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับการจัดการศึกษา (หัวหน้านักวิจัย/วิจัยคู่ : ทุน สกศ.) กรุงเทพฯ: พรกิ
หวานกราฟฟิค, 2541 

9 2544 รายงานวิจัย เขตพื้นทีก่ารศึกษาสู่การปฏิบัติ (คณะวิจัยและเลขานุการ : ทุนส านักงานปฎิรูป
การศึกษา) 

10 2544 รายงาน ข้อเสนอการปรบัระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ศธ. (คณะท างานและ
เลขานุการ เสนอต่อ ครม.) 

11 2544 รายงานข้อเสนอการปรับระบบโครงสร้าง องค์กร การแบ่งสว่นงาน กระทรวงการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (คณะท างานและเลขานุการ เสนอต่อ ครม.) 

12 2545 ร่างนโยบายการจัดการศึกษาศาสนา 
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ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ 
13 2546 รายงานข้อเสนอ บทบาทและอ านาจหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
14 2546 รายงานการวิจัย บทบาทการจัดการศึกษาของวัดจองค า อ.งาว จ. ล าปาง (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการ

พิมพ์, 2548) 
15 2546 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการน ารอ่งปฏิรูปการศึกษา 
16 2547 รายงานการวิจัย เรือ่ง รปูแบบการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
17 2547 รายงานวิจัย การจัดการศึกษาของสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หัวหน้านักวิจัย/ วิจัยคู่) 
18 2547 รายงานการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี (คณะท างานและ

เลขานุการ) กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2548. 
19 2548 รายงานการวิจัย เรือ่ง การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (ผู้วิจัย: ทุน 

สกศ.) กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2549. 
20 2548 แผนยุทธศาสตรป์ฏิรูปการศึกษาในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (คณะท างานและเลขานุการ) 
21 2549 รายงานการประเมินการบรหิารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ  (คณะประเมิน ปี 2548-49) 
22 2549 ร่างข้อเสนอความต้องการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ศธ. (คณะท างานและ

เลขานุการ) 
23 2550 ร่างกรอบทิศทางการพฒันาการศึกษา ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 

(2549-2550) (คณะท างานและเลขานุการ) 
24 2550 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ผูเ้ขียน) 
25 2551 รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยปลอดภัย (Safety Kids)  ( คณะประเมิน  ทุน สสส.) 
26 2551 รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี ทุนส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพมิพ์, 2552. 
27 2551 รายงานการประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ป ี2551   

(คณะประเมิน :  ทุน สกว. ) 
28 2551 รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาวะการขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและ

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551)  (หัวหน้าโครงการฯ)  
29 2552 รายงานการวิจัยประเมินโครงการสนบัสนุนวัดเป็นศูนย์กลางการสร้างสุขของชุมชน (หัวหน้าคณะ

ประเมิน  ปี 2552 :  ทุน สสส.) 
30 2552 รายงานการประเมินโครงการติดตามการผลกัดันยุทธศาสตร ์สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2552  

(คณะประเมิน : ทุน สสส. ) 
31 2552 รายงานการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้วยหลักสูตร LEARNTECH 

ICeXELS ขององค์การ SEAMEO ฟิลิปปินส ์(หัวหน้าคณะวิจัยประเมินฯ : ทุน สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สป.) 

32 2553 รายงานการประเมินโครงการชุดโครงการการป้องกันความปลอดภัยและการบาดเจบ็ในเด็ก ปี 
2553 (หัวหน้าคณะประเมิน : ทุน สสส.)   

33 2553 รายงานการปฏิรปูการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย (ข้อเสนอทางเลอืกระบบการศึกษาทีเ่หมาะสม
กับสุขภาวะคนไทย) ปี 2553  (คณะท างานและเลขานุการวิชาการ : ทุน สสส.) (กรุงเทพฯ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) 

34 2554 รายงานการประเมินภายในโครงการสนบัสนุนวัดเพื่อพฒันาเด็ก เยาวชนและชุมชน (หัวหน้าคณะ
ประเมิน :  ทุน สสส.) 
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ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ 
35 2554 รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบรหิารจัด

การศึกษาสูเ่ขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปี 2553 (หัวหน้าคณะวิจัย : ทุน สกศ.) 
(กรงุเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 

36 2554 คู่มือการด าเนินโครงการน าร่องการจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพือ่สุขภาวะ
คนไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางหการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตย์) 

37 2554 รายงานผลการด าเนินโครงการน ารอ่งการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุข
ภาวะคนไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ) 

38 2555 หนังสือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน: การศึกษาฐานราก ทางเลอืกประเทศ
ไทย (หนังสือ : ผู้เขียนร่วม และบรรณาธิการ) (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2555) 

39 2555 หนังสือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนและประสบการณ์จากปฏิบัต ิ(หนังสือ: ผู้เขียน
ร่วม และบรรณาธิการ) (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ., 2555) 

40 2555 หนังสือ เสียงเพรียกจากซมิบบัเว   (ผู้เขียน) ( กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2555)  

41 2556 รายงานการติดตาม ประเมินและสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ในพื้นทีจ่ังหวัดทีป่ระสบอุทกภัย (กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุ
รภาพเด็กและเยาวชน, 2556) 

42 2556 รายงานการทบทวนและประเมินแผนการจัดการความปลอดภัยในเด็ก: โครงการพัฒนา
กระบวนการเข้าสู่ความปลอดภัยในเด็กอย่างเสมอภาค (กรงุเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) 

43 2556 บรรณาธิการ รวมบทความเรือ่ง การจัดการการศึกษาในกลุม่ประชาคมอาเซียนและคู่เจรจา : 
สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่าและลาว : จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ 
(บรรณาธิการ/ผู้เขียน) (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2556) 

44 2556 รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และข้อเสนอนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนการบรหิารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2557) 

45 2557 คู่มือการติดตาม สนบัสนุนชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
(กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2557)  ผู้เขียน 

46   2557 รายงานวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: ส านักงานสง่เสรมิ
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557)  ผู้วิจัย 

47   2557 รายงานการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการสง่เสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาส
โดยครูสอนดี (โครงการทุนครูสอนดี) (กรงุเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2557) 

48 2557 บรรณาธิการ รวมบทความแก่นการจัดการการศึกษา เรื่อง การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษา
แบบมสี่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2557) 

50 2558 บรรณาธิการ รวมบทความแก่นการจัดการการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วมของ
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ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ 
ชุมชน : การศึกษาเพือ่สุขภาวะเด็กและเยาวชน  (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2558) มี.ค.2558 

51 2558 คู่มือการด าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ยืน (กรงุเทพฯ: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางหการศึกษา วิทยาลัยครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์) ผู้เขียน 

52 2558 รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพฒันาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)  ผู้วิจัย 

53 2559 รายงานจัยเรือ่ง ข้อเสนอนโยบายการพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)   ผู้วิจัย 

54 2559 รายงานวิจัยเรื่อง การพฒันาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้ระบบการสะสม
หน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2559)  (หัวหน้าคณะวิจัย) 

55 2559 คู่มือการด าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนการสร้างเสรมิสุขภาพ, 2559) 

56 2559 บรรณาธิการและผู้เขียนบทความ หนังสือรวบรวมบทความเรื่อง  การจัดการการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 

57 2560 รายงานผลการสนบัสนุนและประเมินภายในโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมสู่โรงเรียน
สุขภาวะในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทสุการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2560)  ผู้เขียน/ประเมิน 

 
 
ผลงานการสอนและผู้ทรงคุณวุฒิ  (ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา) 
ท่ี      ปี  พ.ศ.                                    รายการ               หมายเหตุ 
1 2546– 2552 สอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรสีะเกษ 

วิทยาลัยศรีโสภณ จ. นครศรีธรรมราช  
 

2 2551– 
ปัจจุบัน 

สอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

3 2546– 
ปัจจุบัน 

บรรยายพิเศษ ทางการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และนโยบายการศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

 

4 2546– 
ปัจจุบัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 
และเอก สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบงึ 
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ท่ี      ปี  พ.ศ.                                    รายการ               หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

5 2547– 
ปัจจุบัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน ของ สสส. 
และ สสค. 

 

6 2553-2554 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา  
7 2554-2556 อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
 

8 2556 - 2557 อนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการประกอบวิชาชีพ คุรุสภา  
9 2557 อนุกรรมการปฏิรปูระบบการกระจายอ านาจ (เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานปฏิรปูการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

10 2559 คณะกรรมการพจิารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพฒันาวิชาชีพ
ทางการศึกษาประจ าปี 2560 (ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

ค าสั่งท่ี 143/2559 ลว.27 
ตุลาคม 2559 

11 2560 คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน Future 
Earth (ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยห่งชาติ ) 

ค าสั่งท่ี 167/2560 ลว.24
มีนาคม 2560 

 
 
ผลงานเพ่ือสังคม/องค์กรวิชาชีพ 
ล าดับท่ี ปี พ.ศ. รายการ 

1 2532 – 2540 กรรมการและเหรัญญกิสมาคมศึกษาธิการแหง่ประเทศไทย 
2 2533 – ปัจจบุัน กรรมการและเหรัญญกิมลูนิธิศึกษาธิการ 
3 2546 – ปัจจบุัน กรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  แสงมล ิ
4 2550 ประธานผูเ้ข้าอบรมนานาชาติ หลกัสูตร  International Diploma Training of 

Educational Planning and Administration ประเทศอินเดีย ทุนรัฐบาลอินเดีย 
5 2554 ผู้จัดหาทุนและสนบัสนุนนกัเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโครงการน ารองการจัด

การศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย ในจังหวัดนราธิวาส 
6 2554-2556 ผู้จัดหาทุนและสนบัสนุนทุนเด็กยากจนในในศูนย์ Young Africa Skills Center  

เมือง Chitungwiza ประเทศซิมบับเว 
7 2555-2556 ผู้รเิริ่มและสนับสนุนการจัดโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในศูนย์ Masimba 

Mothers of Disable Children กรุงฮาราเร  ประเทศซมิบบัเว 
8 2543 – ปัจจบุัน ผู้ให้ทุนเด็กยากจนศึกษาต่อรายเดือนทุกเดือน มลูนิธิศุภนิมิต และมูลนิธิ ซีซเีอฟ 
8 ทุกป ี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาในประเทศ/ เด็กพิการ/

สตรีและคนชรา/ยากจน ทัง้ในและต่างประเทศ ปีละประมาณ 30 ทุน (รายเดือน และ
รายปี)  

9 ทุกป ี สนับสนุนทุนเพื่อการสง่เสรมิด้านการศาสนา/การศึกษาศาสนา   
 

 


