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ประวัติกำรศึกษำ
2518 : ป.7 โรงเรียนบ้านปลักปลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2522 : มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2524 : ป.ก.ศ.ชั้นสูง (วิชาเอกภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
2529 : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542 : ปริญญาโทการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2553 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาสังคมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
2526 : หลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 65 กรมบัญชีกลาง
2527 : หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี รุ่นที่ 31 กรมบัญชีกลาง
2529 : หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
2543 : หลักสูตรหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ กระทรวงศึกษาธิการ
2549 : หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จัดโดย ก.พ.
2550 : หลักสูตรการดาเนินงานทางวินัย ก.ค.ศ.
2552 : หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2555 : หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ) รุ่นที่ 1
2555 : ฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สานักงาน ก.พ. รุ่นที่ 4
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2559 : อบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 7
2559 : อบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
2559 : อบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2
2559 : อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59
ประวัติกำรทำงำน
2525 : ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนวัดจันทาราม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2530 : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 สปจ.นครศรีธรรมราช
2536 : เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สปอ.ดอนสัก สปจ.สุราษฎร์ธานี
2538 : เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 สปอ.พิปูน สปจ.นครศรีธรรมราช
2540 : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประดู่หอม สปอ.ท่าศาลา สปจ.นครศรีธรรมราช
2540 : ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
2543 : หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี(เจ้าหน้าที่บริหารงานประถมศึกษา 7)
2544 : หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ประถมศึกษา 8)
2547 : รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2551 : รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2552 : ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
2558 : รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 10 มิ.ย. – ต.ค. 2559)
2558 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน)
ประสบกำรณ์ด้ำนสังคม
1. ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2540 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ได้รับการยกย่องจาก สปช. เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2543
3. ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมหัวหน้าการประถมศึกษาแห่งประเทศไทย 2 สมัย (2543-2547)
4. ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลให้เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฯ
5. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฯ ของสภา
ผู้แทนราษฎรให้เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
6. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
7. ได้รับการแต่งตั้งจาก ก.พ. ให้เป็นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการและอนุกรรมการด้านโครงสร้างและค่าตอบแทน
8. ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ. ตามมาตรา
128
9. ได้รับการแต่งตั้งจาก กคศ. ให้เป็นอนุกรรมการวินัยฯ ของกคศ.ชุดชั้วคราวตามมาตรา 128
10. ได้รับการแต่งตั้งจาก กคศ. ให้เป็นผู้แทน กคศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
11. ได้รับการยกย่องจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(สกสค.)รางวัลผู้ทาประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ประจาปี 2553
12. ได้รับรางวัลยกย่องจากคุรุสภารับรางวัล “ครูสดุดี”
13. ได้รับรางวัล ผอ.สพท.ส่งเสริมภาษาไทย ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2554
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14. ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
มีชวี ิตชีวา ปี 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ
15. ได้รับรางวัล “สพป.อ่อนหวาน” ปี 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม(ด้านการบริหาร
จัดการยอดเยี่ยม)
17. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
(ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม) ระดับเหรียญทอง ปี 2554
18. เป็นผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 :
2008 เป็นเขตพื้นที่การศึกษาแรกและแห่งเดียวในประเทศ
หลักคิดในการครองตน ครองคน ครองงาน
1. ถูกใจเป็นรอง ถูกต้องเป็นหลัก
2. ผู้บริหารต้องเป็นตัวนาโชคมาสู่องค์กร
3. ผู้บริหารต้องพร้อมให้ใครๆส่องสปอร์ตไลท์ได้ตลอดเวลา
4. หน้าที่หลักของผู้บริหารต้องนาทุกคนในองค์กร “มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน”
5. ถ้าบังคับทิศทางลมไม่ได้ ก็จงปรับใบเรือ
6. มองเห็น SO ให้มากกว่า WT

