ประวัติและผลงาน

นายชาตรี มวงสวาง
ศึกษาธิการภาค ๑๕

ประวัติการศึกษา
25๓๑
๒๕๓๗
25๔๗
๒๕๕๑
๒๕๕๕
ประวัติการอบรม
2538
2543
2545
2545
2547
2551

การศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.)
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาผูใหญ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
การบริหารการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
รัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
การบริหารทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

หลักสูตรผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ ในสถานศึกษาสําหรับ
ผูบริหารศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ รุนที่ 1
หลักสูตรการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ รุนที่ 1
หลักสูตรการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
หลักสูตรการบริหารงานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
หลักสูตรการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา รุนที่ 2

สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

2551

หลักสูตรแนวทางการทําวิจัยปฏิบัติการในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม

2552

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับสูง กศน.
(นบส.กศน. รุนที่ 1)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัด
นครปฐม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
อุบลราชธานี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา
ตอเนื่องสิรินธร

2
2553
2558

หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัด
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ก.พ. รุนที่ 79)

ประวัติการรับราชการ
2532
อาจารย 1 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2537

สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัด
นครปฐม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน
ระยะเวลา 5 ป
ระยะเวลา 1 ป

2560

หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด
หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา นอกโรงเรียนอําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา - ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลําภู
ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

2562

ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลา ๑๐ เดือน

๒๕๖๓

รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ปฏิบัติ
หนาที่ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 11
ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

ระยะเวลา ๔ เดือน

2538
2540
2548
2552
2553
2555
2556

๒๕๖๔
งานที่ไดรับมอบหมาย

ระยะเวลา 2 ป
ระยะเวลา 8 ป
ระยะเวลา 4 ป
ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา 4 ป
ระยะเวลา 3 ป 4 เดือน

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ – ปจจุบัน

วิทยากรฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูชั้นสูง
กรรมการจัดทําตนฉบับหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจําสํานักงานลูกเสือจังหวัด
หนองบัวลําภู

3
คณะทํ างานด านข าวกองอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร (กอ.รมน.) จั งหวั ด
หนองบัวลําภู
วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) เผยแพรและประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
หนองคาย
คณะทํางานจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําป 2559 จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะกรรมการบริหารศูนยสงเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 7
คณะกรรมการกลั่นกรองการยายผูบริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษา
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยการเรียนรูปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหมประจําตําบล จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดอกไม 65 ลาน บานสะพรั่ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
คณะทํางานคัดเลือกหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2559
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงผูบริหาร เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนง
ระดับสูง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
ของเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
คณะกรรมการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
คณะอนุกรรมการคุมครองคนไรที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะกรรมการดําเนินการแสดงถึงความสมัครใจใหถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
คณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจําป 2560
คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเกงฯ โครงการเยาวชนคนเกงในโครงการดวยรักและหวงใยในพระ
ราชูปถัมภ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากร/หนวยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเดนระดับกลุม “ภูธานี” ประจําป 2559
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดอุดรธานี (ดานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา)
พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดอุดรธานี (ดานสหวิชาชีพ) พ.ศ.2562
คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดอุดรธานี (ดานนโยบายและแผน) พ.ศ.2562
คณะกรรมการพิ จารณาตรวจสอบและกลั่ น กรองคุ ณสมบั ติ ของบุ คคลที่ พึ งได รั บ การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ จังหวัดอุดรธานี ประจําป
2563
คณะทํ างานด านข าวกองอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร (กอ.รมน.) จั งหวั ด
อุดรธานี

4
ผลงานทางวิชาการ

๑. เปนผูขับเคลื่อนการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีกิจกรรมที่สําคัญอันจะสงผลใหเกิด
การพัฒนาเด็ก และเยาวชน และประชาชนในจังหวัดหนองคาย ใหมีคุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
๒. เปนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนบูรณาการดานการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี นําสูการปฏิบัติ
อย า งเป น รู ป ธรรมให มี ความสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร การพั ฒนาของกระทรวงศึ กษาธิ การและ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงานทางการ
ศึกษา
๓. เปนผูอํานวยการขับเคลื่อนโครงการเครือขายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทํา หลักสูตร
การเรียนรู Business for Yong Program (BYP)
๔. เปนผูนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร มาปรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในประเด็นเปนพลเมืองดี

