ประวัติและผลงาน

นายกวิน เสือสกุล

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
ประวัติการศึกษา
ปการศึกษา
สาขา คณะ
พ.ศ. ๒๕๒๓ มัธยมศึกษาตอนตน
พ.ศ. ๒๕๒๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คศ. ๑๙๘๘ ประกาศนียบัตรดานภาษา จาก The English as a Foreign
Language Teaching Laboratory Sydney, Australia
พ.ศ. 25๒๙ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตร
พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา คณะสังคมและ
มนุษยศาสตร
ประวัติการอบรม
วัน เดือน ป
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑

สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย
Sydney, Australia
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร
หลักสูตร Strategic PR รุนที่ ๒

สถาบัน/หนวยงาน
กรมประชาสัมพันธ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

หลักสูตรนักบริหารการศึกษารุนใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
รุนที่ ๒

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหาร
ระดับกลาง รุนที่ ๑๓
พัฒนาสมรรถนะขาราชการเพื่อเตรียมการกาวสูประชาคม
อาเซียน รุนที่ ๒ หลักสูตรที่ ๒
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผูนําขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ ๖๑๒

๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ (สจว.) รุน
ที่ ๑๑๓

สถาบันพระปกเกลา
ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ

๑

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ –
มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๕ ตุลาคม ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒ พฤศจิกายน๒๕๖๑
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๒
กันยายน ๒๕๖๒
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประวัติการรับราชการ
ป
๒๙ เมษายน ๒๕๔๘
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุนที่ ๒
บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูนํา ขั้นความรูชั้นสูง
รุนที่ ๘๐๘
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุนที่ ๗
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนที่ ๑๗
หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
รุนที่ ๑๑
บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูนํา ขั้นความรูชั้นสูง
รุนที่ ๘๕๐
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุนที่ ๑/๒๕๖๒
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) รุนที่ ๖๑
หลักสูตรฝกทบทวนจิตอาสา ๙๐๔ (upgrade) รุนที่ ๓

ตําแหนง
หัวหนากลุมประชาสัมพันธสภาการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมการประชุมสภาการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมบริหารและจัดการยุทธศาสตร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการสํานักกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา

งานที่ไดรับมอบหมาย
คําสั่งที่
คําสั่ง สกศ.ที่ ๑๓๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คําสั่ง สกศ.ที่ ๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
คําสั่ง สกศ.ที่ ๔๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพระปกเกลา
สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจิตอาส
พระราชทาน
สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ
โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน

สถานที่ทํางาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตําแหนง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
คณะอนุกรรมการเครือขายจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา
คณะอนุกรรมการดําเนินการสรรหาผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรศาสนา ผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการ
สรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา

๒

คําสั่ง สกศ.ที่ ๘๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คําสั่ง สกศ.ที่ ๑๒๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คําสั่ง สกศ.ที่ ๑๔๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คําสั่ง สกศ. ที่ ๒๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
คําสั่ง สภาการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
คําสั่ง สพฐ. ที่ ๑๓๗๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คําสั่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา ที่ ๗๒/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
คําสั่ง สป.
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
คําสั่ง สป. ที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คําสั่ง สพฐ. ที่ ๒๓๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
คําสั่ง สกศ. ที่ ๖๐/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คําสั่งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คําสั่งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ ที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คําสั่งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ ที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ
ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
คณะทํางานจัดประชุมเสวนา “สรางองคความรู ตอยอดนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา สูการพัฒนาเด็กไทย”
คณะทํางานจัดประชุมเสวนา “รวมพลคนเครือขายสมัชชาการศึกษาชาติ”
คณะทํางานดานกําลังคนของไทยในอนาคตของคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการ
ประเมินผลการศึกษา
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยพัฒนาในการจัดการพัฒนา
ครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการวางแผน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการงานมหกรรมการศึกษาแหงชาติ : กาวสูคุณภาพการศึกษาที่
ดีกวา ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประธานคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติสูการปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
คณะอนุกรรมการบริหารและกํากับติดตามการพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่
เปนความจําเปนเรงดวน
คณะทํางานพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการสรรหาผูแทนองคกรเอกชนใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ – งานวิจัย)
ป
ตําแหนง
ผลงาน
๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
คณะทํางาน
๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาส
จัดทําหนังสือ ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติฯ ๒. ๖๐ ป พระมหาบารมีเพื่อการศึกษาไทย
๓. พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
๔. รัตนาจารยการศึกษา
๕. ๘ ทศวรรษ ฉัตรแกวของแผนดิน
๖. อาทิตยคุณธรรมของการศึกษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
๒๕๖๐
ที่ปรึกษา
หนังสือ เรื่อง กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๒๕๖๒
ที่ปรึกษา
หนังสือ เรื่อง รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๒๕๖๓

ที่ปรึกษา

๒๕๖๔

ที่ปรึกษา

๒๕๖๔

ที่ปรึกษา

รางวัลภาคภูมิใจที่ไดรับ
วัน เดือน ป
๑ เมษายน ๒๕๔๕
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
หนังสือ เรื่อง การศึกษาความตองการกําลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดย
ยึดพื้นที่เปนฐาน
หนังสือ เรื่อง แนวทางจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
สามัญศึกษา (ในระบบ)
หนังสือ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารหางไกล
หนังสือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในลักษณะกองทุน
หนังสือ เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคํานวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
รายงานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาระบบการบริ ห ารภาครั ฐ ด า นทรั พ ยากรเพื่ อ
การศึกษา

รางวัล
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๔๔
สมาชิกพลรมสัมพันธกิตติมศักดิ์ รุนที่ ๒/๕๖
นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ
คุณวุฒิวูดแบดจ ระดับผูนํา (W.B) และมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน
ผูที่มีความเหมาะสมที่ไดชวยเสริมสรางเกียรติภูมิตอ
กองทัพทหารปนใหญตอสู อากาศยานและมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยยอ ปปร.

หนวยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
ศูนยสงครามพิเศษ
กองทัพอากาศ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน

๔

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกอบคุณประโยชนแกกจิ การทหารพลรม
กองทัพบกไทย

การบรรยายพิเศษ
วัน/เดือน/ป
เรื่อง
๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ สภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก (IMD)
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับ
นานาชาติ (IMD WEF PIZA QS)
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๓. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ราง พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ....
๕. ราง แผนการศึกษาแหงชาติ
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. นโยบายการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
๒. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
๓. กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๔. ราง พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ....
๕. ราง แผนการศึกษาแหงชาติ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑. นโยบายการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
๒. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
๓. กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๔. ราง พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ....
๕. ราง แผนการศึกษาแหงชาติ
๓ พฤศจิกาย ๒๕๖๔ ๑. ยุทธศาสตรชาติ
๒. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
๓. แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
๖. ราง พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ....
๗.ราง แผนการศึกษาแหงชาติ
การสัมภาษณพิเศษ
วัน เดือน ป
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ

กลุมเปาหมาย
ศึกษานิเทศกใหม ๑,๐๐๑ คน จ.นครนายก
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุม และขาราชการ
ของเขตตรวจราชการที่ ๑๕ จ.เชียงใหม
คณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะอาจารยและนิสิตปริญญาเอก หลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
คณะนิสิตและนักศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะผูบริหารและคุณครูโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ

เรื่อง
แนวทางการขับเคลื่อนชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพ
หรือ PLC สูการพัฒนาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครั้งที่ ๑

ชองทางออกอากาศ
รายการรอบรั้วเสมา สถานีวิทยุกรม
ประชาสัมพันธ FM ๙๒ และ
AM ๑๑๖๑

๕

๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

แนวทางการขับเคลื่อนชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพ
หรือ PLC สูการพัฒนาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครั้งที่ ๒

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรวมพัฒนา : อนาคตใหมของการศึกษาไทย
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

สภาการศึกษาไขปมอันดับการศึกษาไทย ๒๕๖๑

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ประสบการณการเรียนรูรวมกับนานาชาติจาก
โครงการวิจัย PISA

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

ไขปมความเหลื่อมล้ํากับคุณภาพการศึกษาไทย

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

สกศ.กางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนดานการศึกษา
ตามชวงวัยเพื่อการมีงานทํา

รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ
FM ๙๒ และ AM ๑๑๖๑
รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ
FM ๙๒ และ AM ๑๑๖๑
รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ
FM ๙๒ และ AM ๑๑๖๑
รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ
FM ๙๒ และ AM ๑๑๖๑
รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ
FM ๙๒ และ AM ๑๑๖๑
รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ
FM ๙๒ และ AM ๑๑๖๑

๖

