

เปนผูที่มีวิสัยทัศน คิดกวาง มองไกล ใฝสูง ทํางานเชิงระบบ
ที่ชัดเจน และปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เนนการบริหารงาน
โดยการประยุกตเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียน
คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน และสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ดูแลเอาใจใสนกั เรียนอยางใกลชิด สงผลใหสามารถจัดการเรียน
การสอน จนเกิดผลสัมฤทธิ์แกนกั เรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีความตัง้ ใจจริง
และมี ความมุง มั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เสียสละเวลา
อุทิศตน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย จนนําความสําเร็จและความ
ภาคภูมใิ จมาสูโ รงเรียน
การปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรในโรงเรียน
) รวมกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียนทุกครั้ง
) จัดโครงการโรงเรียนยิ้มใหกับนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
) จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกบั นักเรียน
ทุกระดับชั้น
) จัดโครงการอบรมครูเครือขายคอมพิวเตอรใหกับคณะครู
ในโรงเรียนและครูในโรงเรียนเครือขาย
) จัดโครงการพัฒนาระบบงานฝายบริหารงานบุคคล
) จัดโครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) /จัดตั้งศูนย ICT ของโรงเรียน /วางระบบ
Network เชื่อมโยงเครือขายภายในอาคาร สํานักงานฝาย
และระหวางอาคารเรียน
) ดูแลระบบเครือขายของโรงเรียนและเว็บไซตของโรงเรียน

ผลจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ทําใหขาพเจาไดรับความไววางใจจากทางโรงเรียน จนไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
1. เจาหนาที่งานบุคลากรของโรงเรียน
2. หัวหนางานบุคลากรของโรงเรียน
3. หัวหนาควบคุมวงดนตรีไทยของโรงเรียน
4. หัวหนางานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5. เจาหนาทีด่ ูแลระบบขอมูล EIS
6. เจาหนาทีแ่ ผนงานสารสนเทศ
7. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
8. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
9. เจาหนาทีด่ ูแลระบบ Network ของโรงเรียน
10. เจาหนาทีด่ ูแลและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียน
11. หัวหนางานวินัยและการออกจากราชการ
12. เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียน
13. หัวหนาประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
14. หัวหนางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ
กลยุทธโรงเรียนในฝน
15. ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรักษาการ
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริหารงานบุคคล
16 ยายมาดํารงตําแหนงครู คศ.2 โรงเรียนปยะบุตรป 2549
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่งานสารบรรณ/
เจาหนาที่งานบุคลากร/เจาหนาที่งานสารสนเทศฯและ
เจาหนาที่งานแผนงานและควบคุมภายใน
การปฏิบตั ิงานรวมกับบุคลากรในหนวยงานอื่น
เปนผูที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานอืน่ ในการปฏิบัติงาน
ที่มีระบบการบริหาร วางแผน จัดการที่ดี มีรูปแบบที่เนนความเปน
ระเบียบ ระบบ ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ ประหยัดบุคลากร

และตรงกับวัตถุประสงคของงาน สามารถอุทิศเวลาใหกบั การปฏิบัติงาน
ที่แนะนํากับหนวยงานอื่นเปนอยางดี ในระดับอําเภอ จังหวัด และ
ประเทศ จนไดรับความไววางใจใหเปนคณะทํางาน การจัดอบรมใน
โครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานดานการศึกษา
) เปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะคอมพิวเตอร
การสราง Web page
) เปนวิทยากรอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอรโปรแกรม Power Point
) เปนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผูขอ
พระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณ
) เปนคณะกรรมการแขงขันทักษะคอมพิวเตอรในการ
จัดงาน “เสนทางสูการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน”
) เปนคณะกรรมการในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
) เปนคณะกรรมการเขารวมการประชุมนานาชาติดาน ICT
) เปนคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผูบริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษาที่มผี ลงานดีเดน ป 2546 ของ ส.บ.ม.ท.
) เปนคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผูบริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษาที่มผี ลงานดีเดน ป 2547 ของ ส.บ.ม.ท.
) เปนคณะกรรมการในการนําเสนอขอมูลโรงเรียนในฝนตอ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
) เปนคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการพัฒนาโรงเรียนแกนนํา ICT
เพื่อการเรียนการสอน
) เปนตัวแทนเขารวมสัมมนาทางวิชาการและประชุม
ใหญสามัญประจําป 2546 ของสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทยเรื่อง “การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
) เปนตัวแทนเขารวมสัมมนาเรื่องการประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภาคกลาง

การปฏิบตั ิงานรวมกับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
) เปนวิทยากรใหการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จ.ลพบุรี
) เปนวิทยากรใหการอบรมยุวกาชาดหลักสูตรผูนํา
คายลูกเสือพระนารายณ จ.ลพบุรี
) เปนวิทยากรใหการอบรมยุวกาชาด กลุมครูโรงเรียน
เอกชน จ.ลพบุรี
) เปนวิทยากรใหกับเขตการศึกษา 6 การอบรมยุวกาชาด
หลักสูตร กิจกรรมพิเศษ เรื่องการอยูคายพักแรมและ
นันทนาการ ณ คายลูกเสือพระนารายณ จ.ลพบุรี
) เปนวิทยากรใหกับเขตการศึกษา 7 การอบรมยุวกาชาด
หลักสูตร กิจกรรมพิเศษ บุกเบิกผจญภัย
ณ คายลูกเสือรามคําแหง จ.สุโขทัย
) เปนวิทยากรใหกับเขตการศึกษา 10 การอบรมยุวกาชาด
หลักสูตร กิจกรรมพิเศษ บุกเบิกผจญภัย
ณ คายลูกเสือหวยยาง จ.นครราชสีมา
การปฏิบตั ิงานรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน/คณะ
กรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียน/ชุมนุม/องคกร/ชุมชน/ทองถิ่นตาง ๆ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ไดปฏิบัติงาน
ในการจัดวาระการประชุมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนในแตละภาคเรียนตอคณะกรรมการทุกทานได
รับทราบ นอกจากนีย้ ังประสานประโยชนรวมกับชุมชน ดังนี้
) รวมแสดงมหกรรมดนตรีไทย เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย
ประจําป2538
) รวมงานแสดงมหกรรมดนตรีไทยและการรําถวายพระพรเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
) เขารวมแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

)
)

)
)
)

)
)

เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 50 ป
สนับสนุนการตกแตงรถและจัดรูปขบวนแหวัฒนธรรม
อําเภอบานหมี่ ในงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
เปนผูฝกซอมมหกรรมดนตรีไทยถวายหนาพระที่นั่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จเปดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
ป 2542
เปนกรรมการตัดสินการประกวดผาทอมัดหมี่
งานAmazing ป 2543
เปนกรรมการฝายนับคะแนนฝายอํานวยการเขตเลือกตั้ง
ที่ 3 สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาที่ประจํา
หนวยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 ของการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เขารวมงานชุมนุมยุวกาชาดเอเซียแปซิฟกครั้งที่ 7 และ 8
ณ คายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใหเกียรติเปนนักแสดงกิตติมศักดิ์ในการแสดงจินตนาการเรื่อง
“ละโวธานี ศรีลวะปุระ นครอลังการ” งานแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี ป 2548

