ประวัติวิทยากร
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
--------------------การศึกษา :
 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2525
 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ พ.ศ 2529
 อนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2533
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2529
 Certificate of Training in Child Psychiatry and Family Therapy, Hamburg University
ประสบการณ์ :
 ผู้อานวยการสานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต พ.ศ 2539-2544
 ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2545-2546
 ผู้อานวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.)
 นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2556
 ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 ที่ปรึกษาสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน :
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 081 1743 288

----------------------

ประวัติวิทยากร
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
----------------การศึกษา :
 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขา การประถมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ๒๕๓๕
 ครุศาสตรมหาบันฑิต สาขา วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๙
 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ๒๕๔๘
เกียรติประวัติและรางวัล :
 ๒๕๔๕ รางวัล “ผู้ผลิตผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
 ๒๕๕๓ รางวัล “Distinguished Fellow of Global Strategic Management Inc.
Award” จาก Global Strategic Management Inc. Michigan, USA
 ๒๕๕๔ รางวัล “อาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย”
 ๒๕๕๕ รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร
 ๒๕๕๖ รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในโอกาส ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครู
แห่งแผ่นดิน”
 ๒๕๕๗ รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”
 ๒๕๕๘ รางวัล "คุรุกิตติคุณ" จากคุรุสภา
ประสบการณ์:









๒๕๔๙-๒๕๕๗ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒ วาระ
๒๕๕๕-๒๕๕๗ ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
๒๕๕๕-๒๕๕๗ กรรมการคุรุสภา
๒๕๕๕-๒๕๕๖ ประธานกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือเทางาม (มศว. ม.บูรพา ม.นเรศวร
ม.ทักษิณและ ม.มหาสารคาม)
๒๕๕๗ International Quality Control Monitors (IQCM), International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA, Amsterdam,
Netherlands)
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
ผู้จัดการโครงการพัฒนาผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและ สสส.
กรรมการกากับทิศทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทางานด้านวิชาการของแผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ สสส.










กรรมการกากับทิศทางโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ของ TDRI
กรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
กรรมการบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร. 095 2899 359
--------------------------

ประวัติวิทยากร
นายกัมพล เจริญรักษ์
--------------การศึกษา :
 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสุรินทร์
 ปริญญาโท การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประสบการณ์ :
 อาจารย์ผู้สอน
 รองผู้อานวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา
 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์
 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
ผลงาน
 วิทยากรอบรม เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิจัยในชั้นเรียน และ
การพัฒนาองค์กร (OD) ฯลฯ
 ผู้เขียนหนังสือ โรงเรียนสุขภาวะ : “ทุ่งยาวคาโปรยโมเดล”
 ผู้เขียนหนังสือ “55 กิจกรรมเตรียมผู้เรียนสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วย จิตศึกษา”
 โล่เชิดชูเกียรติ “รางวัลสุดยอดครูดี”
 โล่รางวัล Platinum การประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร ระดับประเทศ
 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ลาดับที่ 1) ศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.)
ปัจจุบัน :
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 081 266 4575 หรือ 0812664575

-----------------------

ประวัติวิทยากร
นางณิชา พิทยาพงศกร
----------------------ผลงาน :
บทความเรื่อง ปรับฐานคิดเปลี่ยนทัศนคติต่อการศึกษาไทย
บทความสร้างโรงเรียนแห่งอนาคตในชนบทประเทศไทย
ออกรายการ พินิจเศรษฐกิจและการเมือง ตอน 7 มิติเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ปัจจุบัน :
นักวิจัยด้านการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 565 ซ.รามคาแหง 39
(เทพลีลา) ถ.รามคาแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 02-718-5460

----------------------

