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 1.  ช่ือ  นายเรืองชยั   จรุงศริวฒัน์   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ   
 2.   เกิดวันท่ี 5 ตลุาคม 2499 

          3.  อาชีพ   ข้าราชการเกษียณ     
                  ต าแหน่ง  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ 
                                        ผู้ทรงคณุวฒุิบญัชีรายช่ือของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
                                        ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
                                        ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
                                                                       
                                                      
                          
                                         
                                     
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

4. สถานที่ตดิต่อ    เลขท่ี 140/239 ซอย 7/8 วดัป่าอดลุยาราม  ต าบลในเมือง   
                                              อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 40000 

          โทรศัพท์ 08-9617-7878   043-348950 

          E-mail :  ruajar@kku.ac.th  
 
 

ประวตัวิทิยากร 

 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัราชนครินทร์
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัสกลนคร 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัเชียงราย 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการส านกังานอธิการบดี ม.ราชภฏันครราชสีมา 
 

                                - อดีตท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ.2542-55  
                                - อดีตท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ พ.ศ.2547-50 
                                - อดีตท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ.2547-51 
                                - อดีตท่ีปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา พ.ศ.2547-52   

mailto:ruajar@kku.ac.th


 2 

 
 5. ประวัตกิารศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
                                        

วุฒกิารศึกษา/รุ่น   พ.ศ. ช่ือสถานศึกษา 
1. ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา/ 
   พฒันานโยบายและการวางแผน 
2. ศษ.บ. (การมธัยมศกึษา/ 
    คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)                

บริหาร 
รุ่น 5 
มธัยม 
รุ่น 8 

2533 
 

2523                

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

◙   ประสบการณ์การรับราชการงานเอกชน 

-   พ.ศ.2522-2531   เป็นครูโรงเรียนโปลีเทคนิคขอนแก่น(อาชีวศกึษาเอกชน) 
-   พ.ศ.2532-2533   ประกอบอาชีพสว่นตวั  
      งานราชการ 
-   พ.ศ.2534    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดบั 4  

 -     พ.ศ.2536    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ระดบั  5 

-     พ.ศ.2538     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ระดบั 6  

- พ.ศ.2541     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ระดบั 7  ช านาญการ  

- พ.ศ.2544   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ระดบั 8  ช านาญการ 

- พ.ศ.2549   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ระดบั 9  เช่ียวชาญ 

 

        ◙  รางวัลเชิดชูเกียรตทิี่เคยได้รับ 
 

        ๏  บคุลากรสายสนบัสนนุ  ที่มีผลงานวิชาชีพดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2548  ของ 
            สภาข้าราชการและลกูจ้าง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                     ๏  ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2551 

◙  ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ 
                   มีผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั         
               มากกว่า 117 เร่ือง 
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◙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิอง ส.ก.อ. 
เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิประเภทบญัชีรายช่ือของส านกังานคณะกรรมการการอดุม 

ศกึษา(สกอ.) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ของสายงานนโยบายและแผน 
  

         ◙    การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
(1) ศกึษาดงูานการจดัท างบประมาณด้านการศกึษา ณ ประเทศ   AUSTRALIA   

ระหว่างวนัท่ี  25 - 31 สงิหาคม  พ.ศ. 2539  ดงูานใน 3 มหาวิทยาลยั 

         ۞  Monash University     นคร Melbourne   รัฐ  Victoria      

         ۞  Deakin University       เมือง  Geelong    รัฐ  Victoria  

         ۞ The Australian National University   นคร Canberra   
                             รัฐ  New South Well 
(2)   ศกึษาดงูานการบริหารจดัการศกึษา   ณ   University Sains Malaysia   

                    ประเทศ  MALAYSIA เม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม 2542            

(3)  ศกึษาดงูานการบริหารจดัท างบประมาณ ณ  Hue  University  ประเทศ  VIET NAM    

 ระหวา่ง 17-18 กมุภาพนัธ์ 2546      

(4)   ศกึษาดงูานการบริหารจดัการศกึษา  ณ  ประเทศ U.S.A.  
                     ۞  ระดบัอดุมศกึษา ณ UNIVERSIY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES (UCLA)  
                     ۞  ระดบัมธัยมศกึษา ณ  JOHN BURROUGHS HIGH SCHOOL  และ 

         ۞  การจดัการศกึษาของวดัไทยในตา่งแดน  โรงเรียนพทุธศาสตร์ วดัไทย   

                          ณ นครลอสแองเจลีส  ระหว่างวนัท่ี 19 - 29 ตลุาคม 2547 

(5)  ศกึษาดงูานการบริหารจดัการ และการพฒันาบคุลากร ณ  ประเทศสาธารณรัฐ 
                   ประชาชนจีน ณ TSINGHUA UNIVERSITY  และ   PEKING UNIVERSITY นครปักก่ิง   

                   ระหวา่งวนัท่ี 1-4 เมษายน 2548 

(6)  ศกึษาดงูานด้านการบริหารจดัการ  ณ  Hue  University  ประเทศ  VIET NAM      

       ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550   

(7)  ศกึษาดงูานเร่ืองสายสนบัสนนุกบัการจดัล าดบัมหาวิทยาลยั  ณ  Waseda   
      University กรุงโตเกียว ประเทศ JAPAN  ระหว่างวนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2555 



 4 

(8)   ศกึษาดงูานเร่ืองการปรับเปล่ียนหมนุเวียนหวัหน้าหนว่ยงาน  ณ  Mie  University   
       และ Osaka University นครโอซาก้า และเมืองนาโกยา่ ประเทศ JAPAN  ระหวา่ง 

       วนัท่ี 17-22  มิถนุายน 2555 

(9)  ศกึษาดงูานเร่ืองด้านการประชาสมัพนัธ์  ณ Dongguk  University  และ 

       สถานีโทรทศัน์ KBS กรุงโซล ประเทศ KOREA  ระหวา่งวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2555 

(10) ศกึษาดงูานด้านการบริหารจดัการ ณ  Ha Tinh  University  ประเทศ  VIET NAM      

       ในวนัท่ี 22 เมษายน 2556   
 (11) ศกึษาดงูานระบบบริหารทรัพยากรมนษุย์ ณ  Nanyang Technological   
       University(NTU) และ National University of Singapore(NUS)  ประเทศ   

        Singapore  ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556   
(12) ศกึษาดงูานการบริหารจดัการสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยั ณ Kyung Hee  
       University ประเทศ KOREA  ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557   
 

◙   ผลงานวิชาการที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการ(ซี 7-8)  
   และผู้เช่ียวชาญ (ซี 9)                      

           ช านาญการ  ระดบั 8 :  ผลงานการวิจยัสถาบนั 
                       เช่ียวชาญ    ระดบั 9 :  ผลงานการวิเคราะห์ และการวางแผนอตัราก าลงั 
 

***************************************** 


