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ประวัติการศึกษา
-

ม.ศ.3 ( สอบเทียบ กรมวิชาการ ) / ม.ศ. 5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก / กศ.บ. มศว. พิษณุโลก
กศ.ม./ มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)
นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
กาลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ
- รับราชการครั้งแรก ตาแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จังหวัดพิษณุโลก (2 มิถุนายน 2523)
- ผูช้ ่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองพระ อาเออวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (14 ธันวาคม 2525)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป สปอ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก(30 กันยายน 2530)/เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 สปจ.ระนอง
(30 กันยายน 2531)
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอาเออกงไกรลาศ(1 มิถุนายน 2533)/คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (15 พฤษอาคม 2534)
- หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเออ โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์(30 มีนาคม 2535 / ลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
(30 กันยายน 2535) สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พฤษอาคม 2536)
- หัวหน้าการประถมศึกษาอาเออสบเมย สปจ.แม่ฮอ่ งสอน (4 มิถุนายน 2536) /อูหลวง สปจ.เลย (1 กุมอาพันธ์ 2537) น้าหนาว สปจ.
เพชรบูรณ์ (7 กุมอาพันธ์ 2539) / เขาค้อ สปจ.เพชรบูรณ์ (26 มีนาคม 2541) /บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์ (14 พฤษอาคม 2541) /
และสปอ.เมืองเพชรบูรณ์ สปจ. เพชรบูรณ์ (1 ตุลาคม 2542)
- ผู้ช่วยผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (28 มกราคม 2543) / ผช. ผอ. การประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2543)
- ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (18 กรกฎาคม 2546)
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (18 มิถุนายน 2547)
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 ( 27 มีนาคม 2551)
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตากเขต 1(30 มีนาคม 2552)
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ( 1 พฤศจิกายน 2553)
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 (1 ตุลาคม 2557)

-

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (11 พฤศจิกายน 2558)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( 18 มีนาคม 2559 )
ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ( 25 มีนาคม 2559)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ( 15 ตุลาคม 2559 )
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ( 17 ตุลาคม 2559 )

การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน
- อบรมหลักสูตรเตรียมผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) รุ่น 1 / 2543
- อบรมหลักสูตรเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) 1 / 2551
- อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือรุ่นที่48
(LEADER TRAINERS-COURSE : L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
- ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 2542 ,2544 /สิงคโปร์ 2544,2547,2548,2549/จีน 2545/สิงคโปร์ 2547,2548 /ญี่ปุ่น (31 ตุลาคม –
5 พฤศจิกายน 2551) เยอรมันนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส (22 - 29 สิงหาคม 2554)/สาธารณรัฐเกาหลีใต้
(8 - 12 กันยายน 2555) / แคนาดา (16 - 26 กันยายน 2555)
- การพัฒนาอาวะผู้นาที่เป็นเลิศฯ (บริษัทแพคริมลีดเดอร์ชิบเซ็นเตอร์) สพฐ. (22-23 เมษายน 2554)
- การฝึกอบรมการพัฒนาศักยอาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน (60 ชม.) (1- 8 สิงหาคม 2554)
- อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยอาพอาษาอังกฤษ (บ.นานมีบุ๊ค) สพฐ.(30 - 31 มกราคม 2555)
- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สวนป่าพนาวัฒน์ อาเออฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (25-27 เมษายน 2555)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณอาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
(14 - 16 พฤษอาคม 2555
- การอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3 (18 สิงหาคม 2556 – 8 มีนาคม 2557)
- การพัฒนาตามหลักสูตร Growth Mindset and Strategic Moral Leadership) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ( 20 – 22 กันยายน 2559)

ผลงานที่สาคัญ/คณะทางาน/คณะกรรมการที่สาคัญ
-

สานักงานการประถมศึกษาอาเออ ดีเด่น ปี 2538 / รองชนะเลิศอันดับ 1 เขตการศึกษา 9
ผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2538 (สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย)
ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2541 (สานักงานคณะกรรมการคุรุสอาจังหวัดเพชรบูรณ์)
คณะทางานจัดทาสาระบัญญัติ กฎหมายประกอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ของ สปช.และ ศธ. (2541-2542)
คณะทางานผู้ประสานงานประจา ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542-2543)
คณะทางาน /คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา สปช. (2543 – 2544)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2544 อันดับที่ 1 (กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6-8) สปจ.เพชรบูรณ์
โล่และเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่นวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545 ของ สปช. ศธ.
โล่และเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่าง ประจาปี 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ปี 2547
โล่และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสอาประจาปี2547 ประเอทผู้บริหารการศึกษา (วันครู2548) รับจากนายกรัฐมนตรี และโล่พระราชทาน

-

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คุรุสอา
เกียรติบัตร “ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” ปี 2549จากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานอาครัฐที่สามารถประหยัดพลังงานดีเด่น ด้านน้ามันเชื้อเพลิง ระดับจังหวัด
ปี 2553 จากกระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 ของ สพฐ.(สพท.ตาก เขต 1)
โล่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจาปี 2554 จากมูลนิธิวัดพระธรรมกาย
โล่ประกาศเกียรติคุณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการจัดการบริหารแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จากศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
โล่รางวัลชมเชยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือปี 2555 จาก สพฐ.
โล่ยกย่องเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” ดีเด่นจากจังหวัดอุตรดิตถ์
เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสอานักเรียน ประจาปี 2555 จาก สพฐ.
โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2554
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 28 มกราคม 2556)
เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา) และ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2555
จากสานักนายกรัฐมนตรี (รับรางวัล 1 เมษายน 2556)
โล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2555 ประเอทผู้สนับสนุนจากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจาปี พ.ศ.2555ระดับเหรียญทอง ประเอทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ (รับรางวัล 15 กุมอาพันธ์ 2556)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจาปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ ประเอทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชนะเลิศเหรียญทอง(ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)
โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2555
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ(รับรางวัล 14 พฤษอาคม 2557)
กรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กรรมการผู้แทนสมาชิก ( 1 กรกฎาคม 2558)
โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 (รับรางวัล 12 ตุลาคม 2558)
โล่ศิษย์เก่าต้นแบบด้านบริหารการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชอัฏพิบูลสงคราม ( 27 พฤศจิกายน 2559)



