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๑. ชื่อ : นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ (Mrs. Rakana Tantawutho)
๒. ตาแหน่ง : รองศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
๓. วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
๔. ภูมิลาเนา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. การศึกษา
๕.๑. ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕.๒. ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖. การทางานและประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๒
อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ - ๔ ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑
นักวิชาการศึกษา ระดับ ๔ - ๗
ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สานักงาน กศน.
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๑
นักวิชาการศึกษา ระดับ ๘
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักงาน กศน.
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักงาน กศน.
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
สานักงาน กศน.
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักงาน กศน.
๒๖ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สานักงาน กศน. อีกหน้าที่หนึ่ง
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
รองศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
๗. ประวัติการฝึกอบรม
๗.๑. จิตวิทยาการบริหาร:สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร รุ่นที่ ๖๖
๗.๒. การจัดการความรู้(Knowledge Management)
๗.๓. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการบริหารองค์ความรู้
(Knowledge Management)
/ ๗.๔. การพัฒนา …

-๒๗.๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร
๗.๕. การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับสูง กศน.
๗.๖. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ (L.T.C.)
รุ่นที่ ๑๐๓
๗.๗. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ ๑๒
๗.๘. อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร บก.ทท. รุ่นที่ ๕
๗.๙. ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๗
๗.๑๐. การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารระดับสูงของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
๗.๑๑. การพัฒนาผู้บริหารสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๘. การศึกษาดูงาน
๘.๑. ศึกษาดูงานการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศเกาหลี
๘.๒. ศึกษาดูงาน National Library Singapore, Singapore Science Center และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Petrosains ประเทศสิงคโปร์
๘.๓. ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่ง Barcelona และ สานักผู้ตรวจการแผ่นดินแห่ง
ราชอาณาจักรสเปน ที่เมือง Madrid
๘.๔. ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE)
๘.๕. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน Kosen ประเทศญี่ปุ่น
๘.๖. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนรุ่งอรุณ
๘.๗. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนวังไกลกังวล
๙. ผลงานที่สาคัญ
๙.๑. การพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือสถานี ETV
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗
(ด้านการผลิตรายการ ,การเผยแพร่และออกอากาศ)
๙.๒. การผลิตและเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๙.๓. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
๙.๔. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น AM ๑๑๖๑ KHz คลื่น FM ๙๒ MHz และ ออกอากาศ
ผ่านทาง Internet ที่ www.moeradiothai.net
๙.๕. บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศ
ผ่านดาวเทียมระบบ Ku-Band และ ผ่านทาง Internet ที่ www.etvthai.tv
๙.๖. บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี
๑๐. ที่อยู่และโทรศัพท์
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
มือถือ ๐๘ ๑๘๒๙ ๘๒๓๘ อีเมล rakanawutho@hotmail.com
เว็บไซต์สานักงาน www.reo1.moe.go.th
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