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ประวัตแิ ละผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ: Asst. Prof. Pinsuda Siridhrungsri, Ph.D.
สถานที่เกิด: อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 47/94 หมูบ่ ้านสีวลี หมู่ที่ 2 ซอยสุขาประชาสรรค์ ถนนติวานนท์ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ (มือถือ) 081- 923 9424
(บ้าน) 02 - 963 2300
Email: ppinsuda@gmail.com; pinsuda.sir@dpu.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปี ก.ศ. ที่จบ
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2546
2550

วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)

สถาบัน

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert.in Decentralization of Education The University of
: New Zealand Experience
Waikato, New Zealand
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert.in Education Planning and
National University of
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ประสบการณ์การรับราชการ/ทางาน
2520 – 2526 อาจารย์โรงเรียนเขาย้อยวิทยา / นักวิชาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
2529 – 2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาธิการอาเภอบ้านแหลม/อาเภอตากใบ
นราธิวาส / และ เมืองสมุทรสาคร ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี/ตราด ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอ้ านวยการส่วนวิชาการโครงการทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ (งบสนับสนุน UNDP)
หัวหน้าสานักงาน/เลขานุการกองทุนให้กู้ยมื เพือ่ การศึกษา ศธ.
2542 – 2550 ผู้อานวยการกลุม่ ศาสนา/กลุ่มนโนยายและแผนการศึกษามหภาค/ปฏิบัติหน้าที่ผเู้ ชี่ยวชาญ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2543 – 2544 ผู้อานวยการกลุม่ และเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดโครงสร้าง องค์กร และการแบ่งส่วนงาน
สานักงานปฏิรูปการศึกษา
2551 – 2559 ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ อาจารย์สาขาการจัดการการศึกษา และอาจารย์พเิ ศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรทางการ
ศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ด้านนโยบายและแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล คุณธรรมวิชาชีพ
ผู้บริหารทางการศึกษา การวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษา ฯลฯ
2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจาวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประสบการณ์การฝึกอบรม และ/หรือการศึกษาดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
ลาดับที่ ปี พ.ศ.
รายการ
สถานที่
1
2530 หลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอาเภอ
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษา
2
2535 หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษา
3
2536 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/อุดมศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4
2536 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์
5
2538 หลักสูตรการกระจายอานาจการศึกษาของประเทศ
The University of Waikato
นิวซีแลนด์ ทุน UNDP
นิวซีแลนด์
6
2538 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ
นอกโรงเรียน
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
7
2547 หลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
8
2547 การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และการประเมิน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นโยบายทางการศึกษา
9
2547 การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและ
Wurzburg University และ
วัฒนธรรม
Rosenheim University สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสหพันธรัฐ
ออสเตรีย
10
2547 การอบรม/ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
The University of Sydney เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
11
2548 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
สถาบัน KAIST องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเมืองต่างๆ และ
กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี
12
2549 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
Melbourne University และ
Charles Sturt University เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
13
2549 การอบรมการบริหารธุรกิจการจัดการศึกษา
Keele University สหราชอาณาจักร
14
2550 การอบรมหลักสูตรนานาชาติ The International
The National University of
Diploma of Educational Planning and
Educational Planning and
Administration ทุนรัฐบาลอินเดีย
Administration สาธารณรัฐอินเดีย
15
2550 การศึกษาดูงาน การสร้างสังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ Rosenheim University สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี St.Gallen
University สวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้ง
การจัดการด้านเศรษฐกิจฐานความรู้ของ
ประเทศลิคเทนสไตน์ และ สหพันธรัฐ
ออสเตรีย
16
2551 การศึกษาดูงานการศาสนาและวัฒนธรรม
มณฑลยูนนาน เมืองคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่
เจียง และตงเจี้ยน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
17
2551 การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรุงมอสโคว์ และ เซนส์ปีเตอร์สเบอร์ก
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ลาดับที่ ปี พ.ศ.

รายการ
สถาบันอุดมศึกษา /พิพิธภัณฑ์/พระราชวัง
การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18

2551

19
20

2552
2553

21

2554

การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันแห่งชาติ/พิพิธภัณฑ์
ศึกษาดูงานการศาสนาและวัฒนธรรม

22

2554

ศึกษาดูงานการอุดมศึกษา/สารนิเทศ

23

2554

24

2554

25

2554

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในศูนย์ Young Africa
Skills Center
ศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การรัฐสภา/
กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

26

2555

27

2556

28

2557

29

2558

30

2559

30

2559

31

2560

สถานที่
สาธารณรัฐรัสเซีย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองกวางตรี เว๊
ดานัง และฮอยอัน สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
ฮ่องกง
กลุ่มสแกนดิเนเวีย ได้แก่ นอร์เวย์
เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์
เมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยอินชอน/สถานีโทรทัศน์
NHK ประเทศญีป่ ุ่น
เมือง Chitungwiza ประเทศซิมบับเว
และแอฟริกาใต้
ประเทศมาเลเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา และ
เมืองยอร์กจาการ์ตา
ศึกษาดูงานการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ณ The University of Christchurch
อุดมศึกษา
ประเทศนิวซีแลนด์
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
ณ กรุงโตเกียว เมืองเกียวโต และโอ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย
ซาก้า ประเทศญีป่ ุ่น และพุทธคยา
อินเดีย
ศึกษาดูงานการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ณ SEOUL University, EWHA
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของสาธารณรัฐเกาหลี
University และพุทธคยา อินเดีย
ศึกษาดูงานการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อุดมศึกษา ณ Shanghai University, East
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้)
Normal University, Mengshan
Middle School, Shanghail Jinshan
High School สาธารณรัฐประชาชนจีน
และอินเดีย
ศึกษาดูงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ
ณ ประเทศฝรัง่ เศส สวิสเซอร์แลนด์
อิตาลี และพุทธคยา อินเดีย
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ โรงเรียน SMPN 3 Denpasar, SMK
และมัธยมศึกษา ของประเทศอินโดนีเซีย
2D Denpasar, Bali.
ศึกษาดูงานการศาสนาและวัฒนธรรม
ณ ประเทศออสเตรีย ฮังการี เช็ค และ
พุทธคยา อินเดีย
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ประสบการณ์ทางานและวิจัย (การเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน และคณะวิจัย)
ลาดับที่
ปี พ.ศ.
ประสบการณ์/ผลงาน
1
2533 -2534 คณะทางานและเลขานุการปรับโครงสร้างและอัตรากาลัง สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/อาเภอ
2
2533 -2534 คณะทางานและเลขานุการโครงการพัฒนาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/อาเภอ
3
2540
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
4
2541-2542 อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
5
2543 – 2544 อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดระบบ โครงสร้าง องค์กรการแบ่งส่วนงาน
เพื่อนาเสนอ ครม.
6
2544
คณะทางานและเลขานุการคณะทางานศึกษาการแบ่งเขตพืน้ ที่การศึกษา ศธ./สกศ.
7
2545 – 2546 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอานวยการเตรียมการจัดระบบ โครงสร้าง
กระทรวง ศึกษาธิการ แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
8
2546
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการเตรียมการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใน
คณะทางานเตรียมจัดระบบโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย นายกรัฐมนตรี
9
2548
คณะทางานและเลขานุการวางแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
10
2548
คณะประเมินโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)
11
2548-2549 อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ จัดทากรอบทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554)
12
2548-2549 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ จัดทาภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี สกศ.
13
2552
คณะทางานปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (คาสั่งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจ ที่ 1/2552) สกศ.
14
2545
คณะทางานศึกษาเพื่อกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ศธ/ สพฐ.
15
2552
คณะอนุกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและมาตรฐานความรู้ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา (คาสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ที่ 20/2552 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ) คุรุ
สภา
16
2551
คณะประเมินโครงการเด็กไทยปลอดภัย (Safety Kids) ทุนสานักงานกองทุนส่งเสริม
สนับสนุนสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ( คณะประเมิน/ปี 2551)
17
2551
คณะประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551 สกว.
18
2552
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี
19
2552
หัวหน้าคณะวิจัยประเมินโครงการสนับสนุนวัดเป็นศูนย์กลางการสร้างสุขของชุมชน 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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ลาดับที่

ปี พ.ศ.

22
23

2552
2553

24

2552-2553

25

2553

26

2553-2554

27

2554-2555

28

2554-2555

29

2555-2556

30

2555-2556

31

2555-2556

32

2555-2557

33

2555-2556

34

2556

35
36
37
38

2556-2557
2556
2557
2557

39

2557-2558

ประสบการณ์/ผลงาน
ศึกษา ทุนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุน สสส.
หัวหน้าคณะประเมินโครงการชุดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก ปี ทุน สสส.
คณะทางาน (วิจัย) และเลขานุการวิชาการ โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนไทยทัง้ มวล ปี
52-53 (ทุน สสส.)
หัวหน้าคณะวิจัย เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา (ทุน สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา)
หัวหน้า/ผูป้ ระเมินภายในโครงการสนับสนุนวัดเพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน ของ
มูลนิธิศึกษาธิการ (ทุน สสส.)
รองหัวหน้าคณะประเมินโครงการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการส่งเสริม
นวัตกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 (ทุน สสค.)
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผูจ้ ัดการโครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ทุน สสส.)
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ทุน สกศ.)
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกาหนด
นโยบาย และการติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (ทุน สกศ.)
หัวหน้าโครงการประเมินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในพื้นทีป่ ระสบ
อุทกภัย ทุนสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
รองหัวหน้าโครงการประเมินและสนับสนุนส่งเสริมโครงการครูสอนดี และรับผิดชอบเป็นที่
ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนกลาง ครูสอนดี 115 คน ใน 13 จังหวัด ภาคอีสานตอนบน (ทุน
สสค.)
หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ การขยายผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรในชุมชน (ทุน สสส.)
หัวหน้าโครงการประเมินกรอบการประเมิน แผนจัดการความปลอดภัยในเด็ก:
โครงการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ความปลอดภัยในเด็กอย่างเสมอภาค
(Child safety management plan: Process development for child safety
equity)
หัวหน้าโครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน (ทุน สสส.)
ที่ปรึกษาการจัดทากลุยทธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สถาบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้วิจัย เรือ่ ง การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 (ทุน สสค.)
ผู้เชี่ยวชาญ คณะทางานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2557 – 2560 (ทุน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
หัวหน้าโครงการ (วิจัย) ติดตามและสนับสนุนชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ขององค์กรในชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชน (ทุน สสส.)
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ลาดับที่
40

ปี พ.ศ.
2558

41

2558-2559

42

2558-2559

43

2558-2559

44

2559-2560

45

ต.ค. 25602562

ประสบการณ์/ผลงาน
ผู้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทุน สกศ.)
หัวหน้าโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ ยืน (ทุน สสส.)
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผูเ้ รียนโดยใช้
ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทุน สกศ.)
ผู้วิจัยเรื่อง ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (ทุน สกศ.)
ผู้ประเมินภายในโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนสุข
ภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ทุน สสส. (มูลนิธิ
ศึกษาธิการ)
ผู้จัดการโครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพือ่ สุข
ภาวะเด็กและเยาวชน

ผลงานวิชาการ
ลาดับที่ ปี พ.ศ.
รายการ
1
2533 คู่มือพัฒนาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/อาเภอ (คณะทางานและเลขานุการ ทุน สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
2
2536 คู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานศึกษาธิการอาเภอ อาเภอ (คณะทางานและเลขานุการ ทุน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
3
2534 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตการศึกษา 1 (คณะนักวิจัย)
4
2538 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมกับการศึกษาภาคเหนือ (หัวหน้าคณะวิจัย)
5
2538 การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (ผู้วิจัยเดี่ยว)
6
2539 รายงานการวิจัย การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (ผู้วิจัยเดี่ยว: ทุน สกศ.) กรุงเทพฯ:
พริกหวานกราฟฟิค, 2540.
7
2541 รายงานการวิจัยประกอบการจัดทาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การกระจายอานาจการ
บริหารการศึกษา (ผู้วิจัยเดี่ยว : ทุน สกศ.) กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2541.
8
2541 รายงานการวิจัยประกอบการจัดทาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เรื่อง บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา (หัวหน้านักวิจัย/วิจัยคู่ : ทุน สกศ.) กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค, 2541
9
2544 รายงานวิจัย เขตพื้นทีก่ ารศึกษาสู่การปฏิบัติ (คณะวิจัยและเลขานุการ : ทุนสานักงานปฎิรูป
การศึกษา)
10
2544 รายงาน ข้อเสนอการปรับระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ศธ. (คณะทางานและ
เลขานุการ เสนอต่อ ครม.)
11
2544 รายงานข้อเสนอการปรับระบบโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน กระทรวงการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (คณะทางานและเลขานุการ เสนอต่อ ครม.)
12
2545 ร่างนโยบายการจัดการศึกษาศาสนา
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ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ปี พ.ศ.
รายการ
2546 รายงานข้อเสนอ บทบาทและอานาจหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2546 รายงานการวิจัย บทบาทการจัดการศึกษาของวัดจองคา อ.งาว จ. ลาปาง (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการ
พิมพ์, 2548)
2546 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานโครงการนาร่องปฏิรูปการศึกษา
2547 รายงานการวิจัย เรือ่ ง รูปแบบการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2547 รายงานวิจัย การจัดการศึกษาของสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หัวหน้านักวิจัย/ วิจัยคู่)
2547 รายงานการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี (คณะทางานและ
เลขานุการ) กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2548.
2548 รายงานการวิจัย เรือ่ ง การกระจายอานาจการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (ผู้วิจัย: ทุน
สกศ.) กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2549.
2548 แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คณะทางานและเลขานุการ)
2549 รายงานการประเมินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (คณะประเมิน ปี 2548-49)
2549 ร่างข้อเสนอความต้องการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ศธ. (คณะทางานและ
เลขานุการ)
2550 ร่างกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10
(2549-2550) (คณะทางานและเลขานุการ)
2550 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผูเ้ ขียน)
2551 รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยปลอดภัย (Safety Kids) ( คณะประเมิน ทุน สสส.)
2551 รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี ทุนสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2552.
2551 รายงานการประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ปี 2551
(คณะประเมิน : ทุน สกว. )
2551 รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาวะการขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและ
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551) (หัวหน้าโครงการฯ)
2552 รายงานการวิจัยประเมินโครงการสนับสนุนวัดเป็นศูนย์กลางการสร้างสุขของชุมชน (หัวหน้าคณะ
ประเมิน ปี 2552 : ทุน สสส.)
2552 รายงานการประเมินโครงการติดตามการผลักดันยุทธศาสตร์ สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2552
(คณะประเมิน : ทุน สสส. )
2552 รายงานการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้วยหลักสูตร LEARNTECH
ICeXELS ขององค์การ SEAMEO ฟิลิปปินส์ (หัวหน้าคณะวิจัยประเมินฯ : ทุน สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สป.)
2553 รายงานการประเมินโครงการชุดโครงการการป้องกันความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก ปี
2553 (หัวหน้าคณะประเมิน : ทุน สสส.)
2553 รายงานการปฏิรปู การศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย (ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาทีเ่ หมาะสม
กับสุขภาวะคนไทย) ปี 2553 (คณะทางานและเลขานุการวิชาการ : ทุน สสส.) (กรุงเทพฯ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553)
2554 รายงานการประเมินภายในโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชน (หัวหน้าคณะ
ประเมิน : ทุน สสส.)
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ลาดับที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50

ปี พ.ศ.
รายการ
2554 รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปี 2553 (หัวหน้าคณะวิจัย : ทุน สกศ.)
(กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)
2554 คู่มือการดาเนินโครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพือ่ สุขภาวะ
คนไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางหการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์)
2554 รายงานผลการดาเนินโครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุข
ภาวะคนไทย (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
2555 หนังสือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน: การศึกษาฐานราก ทางเลือกประเทศ
ไทย (หนังสือ : ผู้เขียนร่วม และบรรณาธิการ) (กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555)
2555 หนังสือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนและประสบการณ์จากปฏิบัติ (หนังสือ: ผู้เขียน
ร่วม และบรรณาธิการ) (กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ., 2555)
2555 หนังสือ เสียงเพรียกจากซิมบับเว (ผู้เขียน) ( กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2555)
2556 รายงานการติดตาม ประเมินและสนับสนุนการดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ในพื้นทีจ่ ังหวัดทีป่ ระสบอุทกภัย (กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุ
รภาพเด็กและเยาวชน, 2556)
2556 รายงานการทบทวนและประเมินแผนการจัดการความปลอดภัยในเด็ก: โครงการพัฒนา
กระบวนการเข้าสู่ความปลอดภัยในเด็กอย่างเสมอภาค (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2556)
2556 บรรณาธิการ รวมบทความเรือ่ ง การจัดการการศึกษาในกลุม่ ประชาคมอาเซียนและคู่เจรจา :
สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่าและลาว : จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์
(บรรณาธิการ/ผู้เขียน) (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556)
2556 รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อเสนอนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2557)
2557 คู่มือการติดตาม สนับสนุนชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557) ผู้เขียน
2557 รายงานวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) ผู้วิจัย
2557 รายงานการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาส
โดยครูสอนดี (โครงการทุนครูสอนดี) (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557)
2557
บรรณาธิการ รวมบทความแก่นการจัดการการศึกษา เรื่อง การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2557)
2558
บรรณาธิการ รวมบทความแก่นการจัดการการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
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ลาดับที่

ปี พ.ศ.

51

2558

52

2558

53

2559

54

2559

55

2559

56

2559

57

2560

รายการ
ชุมชน : การศึกษาเพือ่ สุขภาวะเด็กและเยาวชน (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558) มี.ค.2558
คู่มือการดาเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ ยืน (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางหการศึกษา วิทยาลัยครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) ผู้เขียน
รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) ผู้วิจัย
รายงานจัยเรือ่ ง ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (กรุงเทพฯ:
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ผู้วิจัย
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้ระบบการสะสม
หน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2559) (หัวหน้าคณะวิจัย)
คู่มือการดาเนินโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559)
บรรณาธิการและผู้เขียนบทความ หนังสือรวบรวมบทความเรื่อง การจัดการการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
รายงานผลการสนับสนุนและประเมินภายในโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่โรงเรียน
สุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุสการสร้างเสริมสุขภาพ,
2560) ผู้เขียน/ประเมิน

ผลงานการสอนและผู้ทรงคุณวุฒิ (ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา)
ที่
ปี พ.ศ.
รายการ
1
2546– 2552 สอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
วิทยาลัยศรีโสภณ จ. นครศรีธรรมราช
2
2551–
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
ธุรกิจบัณฑิตย์
3
2546–
บรรยายพิเศษ ทางการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป
ปัจจุบัน
การศึกษา และนโยบายการศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ
4
2546–
ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
ปัจจุบัน
และเอก สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

หมายเหตุ
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ที่

ปี พ.ศ.

5

2547–
ปัจจุบัน
2553-2554
2554-2556

6
7
8
9
10
11

รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน ของ สสส.
และ สสค.
อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
2556 - 2557 อนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการประกอบวิชาชีพ คุรุสภา
2557
อนุกรรมการปฏิรปู ระบบการกระจายอานาจ (เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรปู การศึกษาของคณะกรรมการอานวยการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
2559
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษาประจาปี 2560 (สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
2560
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน Future
Earth (ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยห่งชาติ )

หมายเหตุ

คาสั่งที่ 143/2559 ลว.27
ตุลาคม 2559
คาสั่งที่ 167/2560 ลว.24
มีนาคม 2560

ผลงานเพื่อสังคม/องค์กรวิชาชีพ
ลาดับที่
ปี พ.ศ.
รายการ
1
2532 – 2540
กรรมการและเหรัญญิกสมาคมศึกษาธิการแห่งประเทศไทย
2
2533 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิศึกษาธิการ
3
2546 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธสิ มาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
4
2550
ประธานผูเ้ ข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร International Diploma Training of
Educational Planning and Administration ประเทศอินเดีย ทุนรัฐบาลอินเดีย
5
2554
ผู้จัดหาทุนและสนับสนุนนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโครงการนารองการจัด
การศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย ในจังหวัดนราธิวาส
6
2554-2556
ผู้จัดหาทุนและสนับสนุนทุนเด็กยากจนในในศูนย์ Young Africa Skills Center
เมือง Chitungwiza ประเทศซิมบับเว
7
2555-2556
ผู้รเิ ริ่มและสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในศูนย์ Masimba
Mothers of Disable Children กรุงฮาราเร ประเทศซิมบับเว
8
2543 – ปัจจุบัน ผู้ให้ทุนเด็กยากจนศึกษาต่อรายเดือนทุกเดือน มูลนิธิศุภนิมิต และมูลนิธิ ซีซเี อฟ
8
ทุกปี
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาในประเทศ/ เด็กพิการ/
สตรีและคนชรา/ยากจน ทัง้ ในและต่างประเทศ ปีละประมาณ 30 ทุน (รายเดือน และ
รายปี)
9
ทุกปี
สนับสนุนทุนเพื่อการส่งเสริมด้านการศาสนา/การศึกษาศาสนา

