ประวัติ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค
1. ชื่อ : ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (Dr.Weeragul Arunyanak)
2. ตาแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ว/ด/ป เกิด : 15 เมษายน 2502
4. ภูมิลาเนา : กรุงเทพมหานคร
5. การศึกษา
5.1 ปริ ญญาเอก :
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศษ.ด.)
สาขา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.2 ปริ ญญาโท :
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.3 ประกาศนียบัตร :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
สาขา การบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.4 ปริ ญญาตรี :
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
6. การทางานและประสบการณ์
พ.ศ. 2524 – 2532
อาจารย์ 1-2 ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดร้ อยเอ็ด
พ.ศ. 2532 – 2542
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดขอนแก่น,
จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดลาพูน
พ.ศ. 2542 – 2554
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2554 – 2554
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2554 – 2558
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
มิถนุ ายน – กันยายน 2558 รองเลขาธิการสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตุลาคม 2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต 8 (ยะลา)
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ศกึ ษาธิการส่วนหน้ า (ยะลา)
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ศกึ ษาธิการภาค (ยะลา)
ตุลาคม 2559
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต 15 (เชียงใหม่) และเขต 16 (เชียงราย)
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ศกึ ษาธิการภาค8 (ยะลา)

6. การทางานและประสบการณ์ (ต่อ)
เมษายน 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต 15 (เชียงใหม่) และเขต 16 (เชียงราย)
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ศกึ าาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)
พฤษภาคม 2560
ศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)
มิถนุ ายน 2560
ศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)
- ปฏิบตั ิหน้ าทีผ้ ชู ่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ทาหน้ าที่ผ้ อู านวยการสานักเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ตุลาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ชู ่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
7. การฝึ กอบรม
1. หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริ การ กศน. รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้ า
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริ หารบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 125
3. หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริ การระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ
4. หลักสูตรนักบริ หารการศึกษาระดับสูง (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ
5. หลักสูตรเสริ มนักบริ หารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4 สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
6. หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ ายอานวยการ รุ่น 112 สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
7. หลักสูตรผู้บริ หารงานด้ านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
8. หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน.9) สถาบันวิทยาการพลังงาน บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
8. การศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเทศ
ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์ แลนด์ โปแลนด์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย อิตาลี
เบลเยียม และออสเตรเลีย
9. ผลงานที่สาคัญ
1. การบริ หารโครงการศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และ โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองานตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. การบริ หารโครงการจัดการศึกษาหักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.กศน.) เพื่อสนองงานตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้ านนายาว อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. การบริ หารโครงการจัด กศน. "เมืองแห่งการเรี ยนรู้" จังหวัดเพชรบุรี

9. ผลงานที่สาคัญ (ต่อ)
4. การบริ หารโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จานวน 50 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. การบริ หารโครงการบ้ านหนังสือจั ฉริ ยะ จานวน 1,126 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. ที่อยูแ่ ละโทรศัพท์
สานักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก (ชันลอย)
้
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสติ 10300
โทรศัพท์ 0 2280 2879 โทรสาร 0 2280 2850 มือถือ 01 1837 7003 e-Mail arunyanak@gmail.com

