
ความเปนมาในการจัดตั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนยสารสนเทศและองคความรู 

(OEC Knowledge and Data Center) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหเปนศูนยกลางขององคความรู 
ดานแผน/นโยบายทางการศึกษา งานวิจัย ขอมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย ในรูปแบบสื่อสาระ 
อิเล็กทรอนิกส (Digital Content)  และมัลติมีเดียตางๆ  ใหบริการในรูปแบบหองสมุดดิจิทัล 
(Digital Library)  ตอองคกร หนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ  ตลอดจน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผูมีความสนใจในขอมูลและองคความรู 
ที่ผลิตโดยสำนักงานฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงขอมูลเพ่ิมเติมจากฐานขอมูลองคความรู 
ดานการศึกษาที่นาสนใจท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยมุงหวังใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 
มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมสรางนวัตกรรมแหงการเรียนรูที่เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการใหบริการ
ศูนยสารสนเทศและองคความรู ไดจัดสรรบริการที่ครบวงจรองคความรู ไวเพ่ือบริการตอ 

สมาชิกและผูสนใจในองคความรูอันทรงคุณคาไวใน ๒ รูปแบบ ดังนี้คือ

๑. บริการในรูปแบบหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

๒. บริการในรูปแบบหองสมุดเอกสาร

แนะนำศูนยสารสนเทศและองคความรู สำนักงานเลขาธการสภาการศึกษา
(OEC Knowledge and Data Center)



Digital Library

Library



สถานที่ตั้ง / ติดตอ
ศูนยสารสนเทศและองคความรู  ชั้น ๒ อาคาร ๕๖ ป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย  แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. (+๖๖) ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓

วัน-เวลาเปดใหบริการ
วันจันทร – ศุกร (เวนวันหยุดราชาการ)  เวลาทำการ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

การเดินทาง / แผนที่



ศูนยสารสนเทศและองคความรู    
ไดจัดสรรบริการที่ครบวงจรองคความรูไวเพื่อบริการตอสมาชิกและผูสนใจในองค 

ความรูอันทรงคุณคาไวใน ๒ รูปแบบ ดังนี้คือ

๑. บริการหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

๒. บริการหองสมุดเอกสาร

แนะนำบรการครบวงจรองคความรู
ศูนยสารสนเทศและองคความรู สำนักงานเลขาธการสภาการศึกษา

ุ

๒. บริการหองสมดเอกสารารหอรหองสมุดุองสมุดงสมดเอกสเอกดเอกด อก

องคคคววาามมรรองอ



บริการหองสมุดดิจิทัล คือ การใหบริการองคความรูท่ีเก็บอยูในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) 
โดยเนนที่องคความรูลิขสิทธิ์ทุกประเภท ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนเจาของ ทั้งโดย 
การผลิตหรือเชาใชงานในนามของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยบริการที่จัดใหแกผูรับ 
บริการประกอบดวย

๑) การสืบคนองคความรูจากฐานขอมูลองคความรู ซึ่งเปนขอมูลประวัติศาสตร และอัตลักษณ์ 
ของสำนักงานฯ อาทิ ผลงานวิจัยของโครงการนำรองที่มีชื่อเสียงของสำนักงานฯ 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน งานวิจัยสำคัญท่ีเปนหลักฐานอางอิงและขอมูลสนับสนุน 
ในการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเอกสารสำคัญเหลานี้ลวนเปนเอกสารเกา ที่มีคุณคาสมควรเก็บรักษา  
ถูกคัดเลือกนำมาดัดแปลงใหอยูในรูปแบบดิจิทัล

๒) สื่อมัลติมีเดียตางๆ ประกอบดวย

สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตโดยสำนักงานฯ อาทิ วีดิทัศน คลิปภาพ คลิปเสียง ซีดีรอม ฯ 
รายการโทรทัศน รายการวิทยุ เปนตน โดยส่ือเหลานี้จะใหบริการยืมไปใชงานไดใน 
สวนของหองฉายภาพยนต (Theater Section) หรือกับอุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ที่ติดตั้งไวใหบริการภายในศูนยสารสนเทศฯ 

สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่นาสนใจ 

๓) การใหบริการใชงานฐานขอมูลออนไลน ซึ่งฐานขอมูลเหลานี้ประกอบดวยฐานขอมูล 
ออนไลน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  

ฐานขอมูลออนไลนที่สำนักงานฯ ไดจัดทำข้ึนเพื่อใชงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน 
คลังขอมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของไทย สถิติและขอมูลทางการศึกษา 
ของไทย ฐานขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา เปนตน 

ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศที่สำนักงานฯ ไดเชาใชงานเพื่อใหบริการตอบุคลากร 
ของสำนักงานฯ และสมาชิกของศูนยสารสนเทศและองคความรู สืบคนนำมาใชอางอิง 
ในการจัดทำนโยบาย แผนการศึกษา หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาใหมีมาตรฐานเช่ือถือ 
ได้ในระดับสูงมากย่ิงขึ้น  

๔) บริการจัดกิจกรรม/เสวนาทางวิชาการ เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูในหัวขอ   
ที่สอดคลองกับความสนใจของสังคมปจจุบัน 

๑.บรการหองสมุดดิจทัล (Digital Library)

๒. บรการในรูปแบบหองสมุดเอกสาร
ใหบริการยืม-คืน เอกสารส่ิงพิมพของสำนักงานฯ คร้ังละไมเกินจำนวน ๕ เลม เปนระยะเวลา 

๒ สัปดาห สำหรับสมาชิกของศูนยสารสนเทศและองคความรู  
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ตัวอยางการนำเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
จากฐานขอมูลออนไลน สกศ.

ตัวอยางการสืบคนในฐานขอมูล
ออนไลนตางประเทศ



รายงานการวจัย ประกอบการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
รายงานการวิจัยเหลานี้คือหนาประวัติศาสตรสำคัญของการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ปจจุบัน คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
ไดรวมกับผูเช่ียวชาญในแตละสาขา จัดทำงานวิจัยในประเด็นหลัก ๔๒ ประเด็น งานวิจัยเหลาน้ีนอกจาก 
จะนำมาซ่ึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวยังเปนท่ีมาของการจัดต้ัง 
องคกรใหมทางการศึกษาบางแหงอีกดวย  ตัวอยางรายงานการวิจัย ประกอบดวย 
 ปรัชญาการศึกษา เสรีภาพทางวิชาการ
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอุดมศึกษา
 แนวนโยบายพ้ืนฐานดานการศึกษา การวางรากฐานชีวิตในวัยปฐมวัย
 การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ การศึกษาของเด็กดอยโอกาส
 บทบาทของเอกชนภาคธุรกิจและสถานประกอบการกับการศึกษา     
 ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ : การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 บทบาทสถาบันศาสนากับการศึกษา ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ฯ
แผน/นโยบาย/มาตรฐาน การศึกษา 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ 
 แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของชาติ
 กรอบคุณวุฒิแหงชาติ ฯ 
ขอมูลโครงการนำรองเพ่ือปฏิรูปการเรยนรูของ สกศ. แบงเปน 2 ประเภท คือ
 ประเภทบุคคลท่ีไดรับการยกยองเปนผูมีผลงานดีเดน 
 • ครูตนแบบ  • ครูแหงชาติ 
 • ครูภูมิปญญาไทย • ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ
 ประเภทสถานศึกษา 
 • โครงการวิจัยและพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ 
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการในการสงเสริมผูนำการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เพ่ือการศึกษา  
 • โครงการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 • โครงการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตัวอยางขอมูลท่ีทานสามารถสืบคนได
ในศูนยสารสนเทศและองคความรู



ขอมูลสนับสนุนประกอบการจัดทำนโยบาย  
 สถิติและขอมูลการศึกษาของประเทศไทย ทรัพยากรทางการศึกษา 
 คลังขอมูลการศึกษาและตัวช้ีวัดนานาชาติ การจัดการศึกษาของตางประเทศ
 การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ฯ 
นวัตกรรมการจัดการเรยนรู 
 การพัฒนาการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism)  
 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ฐานขอมูลออนไลน  
 ผลการสืบคนฐานขอมูล: คลังขอมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของไทย

 

ฐ ู ู

ผลการสืบคนจากฐานขอมูลออนไลนตางประเทศผลการสบคนจากฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ


