
1 

                                                                                             

 
ประวตั ิ

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน 
         

 

ชื่อ – สกุล  ดร. สุทธศรี  วงษ์สมาน 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงศึกษาธิการ  

โทรศัพท ์  0 2628 6340     
มือถือ  081- 8750049     

E – mail:  wsuthasri@gmail.com. 

ประวัติการศึกษา 
2509 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประชานุกูล  

อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 

2512 มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล  
อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 

2514 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ 

2518 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2524 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทศันศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2544 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝึกอบรม 

  ปี                      หลักสูตร              จัดโดย 
2538 หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

2551 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์ 
และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที ่58

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.)

2552 หลักสูตร Executive Program for  
Senior Management รุ่นที ่5 (EXPSM 5) 

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ Kellogg school of 
Management, Schulich School of Business, 
York  University, Maxwell School of 
Syracuse University   
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  ปี                      หลักสูตร               จัดโดย 
2553 หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)  
รุ่นที่ 22 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ร่วมกับ NECTEC กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2553 หลักสูตร Michigan Executive Program  ทุนรัฐบาล โดยสํานักงาน ก.พ. 

ศึกษา ณ Ross School of  Business, 
University of Michigan, ประเทศสหรฐัอเมริกา 

2553 หลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบรหิารระดับสูง  
รุ่นที ่14 (ปปร.14) 

สถาบันพระปกเกล้า 

2554 หลักสูตรนักบรหิารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ 
น.บ.ส. 2 (รุ่นที ่3) 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 

2555 หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

               

การเขา้ร่วมประชุม ศึกษา ดูงานต่างประเทศ 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ฝรั่งเศส  ฟินแลนด์  เยอรมัน ออสเตรีย  สวิตเซอร์แลนด์  
ไอร์แลนด์  ตุรกี  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์  มาเลเซีย 
เวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ประวัติการทํางาน 
 นักวิชาการศึกษา 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี 

(ต้ังแต่ 16 สิงหาคม 2519) 

 หัวหน้ากลุ่มงานอุดมศึกษา สาํนักนโยบายและแผนการศึกษา (10 กุมภาพันธ์ 2540 –  
27 มิถุนายน 2547) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

 ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ (28 มิถนุายน 2547 – 30 กันยายน 2552) 

 รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (7 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 

 รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(3 ธันวาคม 2552 – 2 ตุลาคม 2554) 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (3 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

 รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน) 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการภายนอก 

1. กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา  

2. กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

3. กรรมการสภาวิทยาลัยศรีโสภณ 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคน 
        ในระดับชาติ กระทรวงแรงงาน 

5. อนุกรรมการฝา่ยติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่นกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

6. อนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
 คุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน 

ผลงานท่ีสาํคญั 
1.   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

2.   ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)

3.   แผนการศกึษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)

4.   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552 – 2555)

5.   ยุทธศาสตร์ (Roadmap) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย 

6.   ข้อเสนอนโยบายการแก้ปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ

  8.   ข้อเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม

  9.   ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 

  10.  ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

  11.  รายงานสภาพการกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาและนโยบายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต

  12.  คู่มือการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (เล่มแรก) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
        คุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน

  13.  จัดต้ังและจัดทําแผนแม่บท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลยันครพนม
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  14.  รายงานข้อเสนอการปรับสถานภาพมหาวิทยาลยัที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรฐั 

  15.  รายงานข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

  16.  ข้อเสนอหลักการที่ควรบรรจุใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํากับ

  17.  นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส

  18.  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกํากับในการบริหารจัดการอุดมศึกษา

19.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาติ กระทรวงแรงงาน 

20.  การติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม 
  การปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันอุดมศึกษาในการจดัการเรียนการสอน หลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

21.  การติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

22.   การประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ  
  ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน

23.  วิทยากร  อาจารย์พิเศษบรรยายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ  
  วิเคราะห์และพัฒนานโยบาย และการวางแผนการศึกษาของชาติ การปฏิรูปการศึกษา  การศึกษา 
  เปรียบเทียบ การอุดมศึกษา การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การวางแผนผลิตและพัฒนา 
  กําลังคน เป็นต้น 

รางวัล      
 ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจําปี 2553 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “นารีศรีสตรีวิทยา” ร.ร. สตรีวิทยา ปี 2555 


