ประวัติโดยย่อ
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๒. ประวัติกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก

ชื่อปริญญำ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
กำรศึกษำบัณฑิต
กศ.บ.
กำรศึกษำมหำบัณฑิต
กศ.ม.
กำรศึกษำดุษฎีบณ
ั ฑิต
กศ.ด.

สำขำ

สถำบัน

กำรศึกษำผู้ใหญ่
กำรศึกษำผู้ใหญ่
กำรบริหำรกำรศึกษำ

มศว.ประสำนมิตร
มศว.ประสำนมิตร
ม.บูรพำ

วันเดือนปี
ที่สำเร็จ
๒๕๒๔
๒๕๒๙
๒๕๕๑

๓. ประวัติกำรดำรงตำแหน่งที่สำคัญ (อดีต-ปัจจุบัน)
ชื่อตำแหน่ง
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ (ค.ศ.๔)
๒. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ (เชี่ยวชำญ)
๓. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด
นนทบุรี
๔. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด
สมุทรสำคร (เชี่ยวชำญ)
๕. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ (เชี่ยวชำญ)
๖. รองเลขำธิกำร กศน.
๗. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

ช่วงระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง
๑๗ กันยำยน ๒๕๕๓ - ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๔
.
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๔ – ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔
.
๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๕
.
๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ – ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗
.
๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ – ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๗
.
๒๖ กันยำยน ๒๕๕๗ ถึง ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๘
๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๘ ถึง ปัจจุบัน

รวมเวลำที่ดำรงตำแหน่ง
๑ ปี ๑๒ วัน
.
๑ เดือน ๒๑ วัน
.
๑๐ เดือน ๘ วัน
.
๑ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน
.
๗ เดือน ๘ วัน
.
๑ ปี

๔. กำรได้รับกำรยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง (บำงส่วน)
พ.ศ.
๒๕๔๘
๒๕๕๑
๒๕๕๒

รำงวัล/เกียรติคุณ ทีไ่ ด้รับกำรยกย่อง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเภทจังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗
ผู้บริหำรศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๑

หน่วยงำน/สถำบัน/บุคคล ที่มอบรำงวัล
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน
สำนักงำน กศน.

พ.ศ.

รำงวัล/เกียรติคุณ ทีไ่ ด้รับกำรยกย่อง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเภทจังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗
ผู้บริหำรศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๑
โล่เกียรติยศศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
โล่เกียรติคณ
ุ ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
รำงวัลครูเพื่อศิษย์ (ผู้นำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดย
ใช้เทคโนโลยี)

๒๕๔๘
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๕

เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ประจำปี ๒๕๕๕
รำงวัลสุดคะนึง (Gotoknow Writer of the
Month)

๒๕๕๕
๒๕๕๖

หน่วยงำน/สถำบัน/บุคคล ที่มอบรำงวัล
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน
สำนักงำน กศน.
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยำคำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Gotoknow (The Gateway of
Thailand’s Online Knowledge
Management)
คุรุสภำ
Gotoknow (The Gateway of
Thailand’s Online Knowledge
Management)

๖. ประวัติกำรฝึกอบรม / ดูงำน
กำรฝึกอบรม / ดูงำน
กำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรม
กำรดูงำน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสถำบัน / ประเทศ

ระยะเวลำ (เริ่ม-ถึง)

กำรป้องกันรำชอำณำจักร
สถำบันป้องกันรำชอำณำจักร ตุลำคม ๒๕๕๘ – กันยำยน๒๕๕๙
จิตวิทยำควำมมั่นคง
สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง ปี ๒๕๔๙
ASPBAE Leadership
ASPBAE ประเทศกัมพูชำ
๒๖ มีนำคม – ๓๑ เมษำยน ๒๕๕๑
Development Course
หลำยประเทศ ทั้ง ยุโรป อเมริกำ
และเอเซีย

