ประวัติและผลงานพร้อมคุณวุฒิของวิทยากรบรรยาย
ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
.......................................
1.ชื่อ – สกุล ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2498 โทร.08-1888-9147
2.คุณวุฒิ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.กศ.) ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปี 2516
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์ ปี 2519
-ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ปี 2523
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ด้านการสอนสังคมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
2529
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) ด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ปี 2544
ปริญญาเอก (ศศ.ด.) สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ปี 2552
3.ชีวิตราชการ/การทางาน
1)ปี 2519
- ครูโรงเรียนบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดองค์กร
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ประถมศึกษา)
2)ปี 2523
- โอนมาบรรจุเป็นครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา อาเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3)ปี 2529
- หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิชาการ คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี
4)ปี2532
- ศึกษานิเทศก์ 5 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี
5)ปี2534
- หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
6)ปี2536
- ศึกษานิเ ทศก์ 6 (หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี)
7)ปี 2539
- ศึกษานิเ ทศก์ 7 (หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี)
8)ปี 2543
- ศึกษานิเ ทศก์ 8 (หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี)
9)ปี 2546
- ศึกษานิเ ทศก์ 9 (หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี)
10)ปี 2547
- ศึกษานิเ ทศก์เชี่ยวชาญ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุทัยธานี)
11.ปี 2558
- เกษียณอายุราชการ – จนถึงปัจจุบัน

12.ปัจจุบัน

- อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์

4.ผลงานดีเด่น
1) รางวัลคุรุสภา สนับสนุนการสอนดีเด่น ปี 2539 จังหวัดอุทัยธานี
2) คึกษานิเทศก์ดีเด่น เขตการศึกษา 6 ปี 2539
3) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปี 2539
4) ได้รับรางวัล “เข็มคุรุสดุดี” ปี 2544
5) ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านิสิตปริญญาโท สาขา
การสอน และการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6) ผลงานในฐานะวิทยากร อบรมครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จังหวัดอุทัยธานี
7) ผู้คิดค้นโครงการ “เส้นทางการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ” ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทัยธานี ประจาปีการศึกษา 2549
8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามมาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ลาดับเลขที่ 350 จากจานวน 1982 คน
โดยประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นปีที่ 61 ในรัชการปัจจุบัน ผู้สนองพระ
บรมราชโองการ คือ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
5.ผลงานทางวิชาการ
ระดับ 8
1)รายงานการพัฒนาการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
ระดับ 9
1)เอกสารประกอบการนิเทศเรื่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
2)รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการนิเทศเรื่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์
กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
3)รายงานการพัฒนาการนิเทศเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
6.การศึกษาดูงานต่างประเทศ
-ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
-ประเทศเกาหลี ฮ่องกง และจีน
- ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
- ประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
- ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอแลนด์ และเยอรมัน
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/ กัมพูชา /เวียดนาม/พม่า

7.ชีวิตครอบครัว
-ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 5/79 ถนนรักการดี ตาบลอุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000.
- สมรสกับ นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์ ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมือง
จ.อุทัยธานี.
มีบตุ ร 1 คนและธิดา 1 คน
คนที่ 1 ชื่อนายเอกพงศ์ จงเกษกรณ์จบการศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน ดารานักแสดง ข่อง 3
คนที่ 2 ชื่อ นางสาวเชาวัสพร จงเกษกรณ์
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น
คุณหมอผ่าตัด รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
8.ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1)ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ติดต่อกัน 3
สมัยซ้อน
2)ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย กับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3)ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หลายๆสถาบัน
4)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
5)กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา สพท.อุทัยธานี
6)วิทยากรดีเด่น ด้านการจัดทาผลงานทางวิชาการประจาปี 2549
9. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
• (ป.ม.) ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย
• (ป.ช.) ปฐมาภรณ์ช้างเผือก
10.คติประจาใจ
“ไม่หยุดอยู่กับที่ มุ่งสร้างความดีให้แผ่นดิน”
11. การติดต่อประสานงาน
เบอร์โทร. 081-888-9147
www.chaowarit.com
Jchaowarit@hotmail.com
jchaowarits@yahoo.com
Line. ID. Chaowarit2498

