แบบแสดงประวัติ
_______________________

๑. ชื่อ/สกุล นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
๒. วัน เดือน ปีเกิด ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
อายุปัจจุบัน ๕๙ ปี
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๑๔๖ โทรศัพท์ (มือถือ) ๐๖-๕๕๕๓-๕๖๙๖
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๙๔๑ e-mail : amataduriya@gmail.com

เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ชื่อวุฒแิ ละ
สาขา/วิชาเอก
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
บริหารรัฐกิจ

วุฒิการศึกษา (เฉพาะที่ ก.พ. รับรอง)
ชื่อย่อ ชื่อสถาบัน
ประเทศ
ศศ.บ

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
๒๕๒๔

M.P.A

มหาวิทยาลัย
Old
Dominion

สหรัฐอเมริกา

๒๕๔๐

๔. ประวัติการรับข้าราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ ๗ มีนาคม ๒๕๒๖ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ ๓
ชื่อตาแหน่ง
ประเภท
ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่ง
๑. เจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์ ๘ ว
วิชาการ
๑๘ เม.ย. ๔๖ - ๒๑ พ.ค. ๕๑
๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว
วิชาการ
๒๒ พ.ค. ๕๑ - ๔ ก.ย ๕๑
๓.ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
นโยบายความร่วมมือต่างประเทศ
วิชาการ
๕ ก.ย. ๕๑ - ๒๙ พ.ย. ๕๔
๔.ผู้อานวยการ
อานวยการสูง ๓๐ พ.ย. ๕๔ - ๒๔ ก.พ. ๕๙
๕.ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บริหารต้น ๒๕ ก.พ. ๕๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๐
๖.ศึกษาธิการภาค ๑๓
บริหารสูง
๑๖ มิ.ย. ๖๐ - ๒๑ ก.ย. ๖๐
๗.ผูต้ รวจราชการการะทรวง
บริหารสูง
๒๒ ก.ย. ๖๐ - ปัจจุบัน
ศึกษาธิการ

ทุน ก.พ.

รวมระยะเวลาดารง
ตาแหน่ง
๕ ปี ๑ เดือน
๓ เดือน ๑๓ วัน
๓ ปี ๒ เดือน
๔ ปี ๒ เดือน
๑ ปี ๓ เดือน
- ปี ๓ เดือน

๕. ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล
ตระกูลช้างเผือก
ตระกูลมงกุฎไทย

การได้รับ
ทุน (ถ้ามี)

ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๖. การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (หลักสูตรสาคัญ ๆ)
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่อบรม
๑. การบริหารงานภาครัฐและ สถาบันพระปกเกล้า
สถาบัน
กฎหมายมหาชน รุ่น ๑๐ (ปรม.)
พระปกเกล้า

๒. การป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน สถาบันวิชาการ
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๖ ประเทศ
ป้องกันประเทศ
(ปรอ.)

ช่วงเวลา
ทุนการอบรม
๒๐ ต.ค.๕๓- งบประมาณ
๒๕ มิ.ย.๕๔ สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๑๐ ต.ค.๕๖- งบประมาณ
๑๗ ก.ย. ๕๗ สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

๗. การดูงาน (ที่สาคัญๆ)
การดูงาน
ระหว่างวันที่
๒๖-๒๙ ต.ค.๕๗

เรื่อง
๑. ดูงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า
การลงทุนระบบ
Logistic ระหว่าง
ประเทศและการป้องกัน
ภัยพิบัติ

สถานที่
จังหวัดเชียงราย
ท่าขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า

ทุนการดูงาน
งบประมาณสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ดูกิจการและ
การศึกษาภูมิประเทศ

สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๑๖-๒๖ มี.ค.๕๗

งบประมาณสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓. ดูกิจการและศึกษา
ภูมิประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๘-๒๔ พ.ค.๕๗

งบประมาณสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๘. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง
๑. รักษาราชการแทน
ในตาแหน่งรองผู้แทน
ถาวรไทย

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
กรุงปารีส
๕-๒๘ ธ.ค.๕๖
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๕ ธ.ค.๕๖-ก.ค.๕๗

ผลสาเร็จ
การบริหารงานของสานักผู้แทน
ถาวรไทยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

