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ประวัติการศึกษา

2518 : ป.7 โรงเรียนวัดปลักปลา อ.ทาศิลา จ.นครศรีธรรมราช
2522 : มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2524 : ป.ก.ศ.ชั้นสูง (วิชาเอกภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
2529 : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542 : ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2553 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาสังคมศาสตร

ประวัติการฝกอบรม

2526 : หลักสูตรเจาหนาที่การเงินและบัญชีของสวนราชการ รุนที่ 65 กรมบัญชีกลาง
2527 : หลักสูตรเจาหนาที่บริหารการเงินและบัญชี รุนที่ 31 กรมบัญชีกลาง
2529 : หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
2543 : หลักสูตรหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ กระทรวงศึกษาธิการ
2549 : หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด จัดโดย ก.พ.
2550 : หลักสูตรการดําเนินงานทางวินัย ก.ค.ศ.
2552 : หลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2555 : หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุนที่ 1
2555 : ฝกอบรมเสริมสรางหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สํานักงาน ก.พ. รุนที่ 4
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2559 : อบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธระดับผูบริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุนที่ 7
2559 : อบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง
2559 : อบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุนที่ 2
2559 : อบรมหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 59

ประวัติการทํางาน

2525 : ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนวัดจันทาราม อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2530 : เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 สปจ.นครศรีธรรมราช
2536 : เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สปอ.ดอนสัก สปจ.สุราษฎรธานี
2538 : เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 สปอ.พิปูน สปจ.นครศรีธรรมราช
2540 : อาจารยใหญโรงเรียนประดูหอม สปอ.ทาศาลา สปจ.นครศรีธรรมราช
2540 : ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอปากพนัง สปจ.นครศรีธรรมราช
2543 : หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (เจาหนาที่บริหารงานประถมศึกษา 7)
2544 : หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจาหนาที่บริหารงาน
ประถมศึกษา 8)
2547 : รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2551 : รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2552 : ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
2558 : รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (10 มิ.ย. – ต.ค. 2559)
2558 : ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงปจจุบัน)

ประสบการณดานสังคม

1. ไดรับการยกยองเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2540 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ไดรับการยกยองจาก สปช. เปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2543
3. ไดรับเลือกตั้งใหเปนนายกสมาคมหัวหนาการประถมศึกษาแหงประเทศไทย 2 สมัย (2543-2547)
4. ไดรับการเสนอชื่อจากรัฐบาลใหเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาฯ
5. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาฯ ของสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
6. ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)
7. ไดรับการแตงตั้งจาก กพ. ใหเปนอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและอนุกรรมการดานโครงสรางและคาตอบแทน
8. ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กคศ. ตามมาตรา 128
9. ไดรับการแตงตั้งจาก กคศ.ใหเปนอนุกรรมการวินัยฯของ กคศ.ชุดชั่วคราวตามมาตรา 128
10. ไดรับการแตงตั้งจาก กคศ. ใหเปนผูแทน กคศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
11. ไดรับการยกยองจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(สกสค.) รางวัลผูทําประโยชนตอการจัดการศึกษา ประจําป 2553
12. ไดรับรางวัลยกยองจากคุรุสภารับรางวัล “ครูสดุดี”
13. ไดรับรางวัล ผอ.สพท.สงเสริมภาษาไทย ดีเดน เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2554
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14. ไดผานการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี
มีชีวิตชีวา ป 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ
15. ไดรับรางวัล “สพป.ออนหวาน” ป 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16. ไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ.
OBEC AWARD สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (ดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม)
ชนะเลิศ ป 2554
17. ไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARD ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (ดาน
การบริหารจัดการ) ระดับเหรียญทอง ป 2554
18. เปนผูบริหารหนวยงานที่ผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
เปนเขตพื้นที่การศึกษาแรกและแหงเดียวของประเทศ
หลักคิดในการครองตน ครองคน ครองงาน
1. ถูกใจเปนรอง ถูกตองเปนหลัก
2. ผูบริหารตองเปนตัวนําโชคมาสูองคกร
3. ผูบริหารตองพรอมใหใครๆสองดวยสปอรตไลทไดตลอดเวลา
4. หนาที่หลักของผูบริหารตองนําทุกคนในองคกร “มุงสูดาวดวงเดียวกัน”
5. ถาบังคับทิศทางลมไมได ก็จงปรับใบเรือ
6. มองเห็น SO ใหมากกวา WT

