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กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) วิชาการ 

บริหารการศึกษาสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.๒๕๕๙ 

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาโท รัฐศาสตมหาบัณฑิต (รศ.ม) แขนงวิชาสห

วิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.๒๕๕๓ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ) แขนงวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สําเรจ็การศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มัธยมศึกษา    โรงเรียนทาชนะ มัธยมศึกษาตอนปลาย สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ประถมศึกษา   โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

ประสบการณทํางาน 

๑. ธุรกิจสวนตัวในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยการจัดการ  ในป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๕๐ 

๒. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ตําแหนง ครู พนักงานราชการ กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เริ่มงานเม่ือ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึงปจจบุัน  

 

การเขาฝกอบรม /การพัฒนาตน 

 ฝาวิกฤตการศึกษาไทยสูศตวรรษหนา โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูชั้นสูง ณ คายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต 

 อบรมพัฒนาคุณภาพดวยระบบ e-Training  โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ โดย สํานักงาน 

คณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมคานิยม ๑๒  

ประการ ณ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู “๑๐๐ งานวิจัย ตานภัยคอรรัปชั่น ณ ชลพฤกษรีสอรท อําเภอบานนา  

จังหวัดนครนายกโดยสํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู “๑๐๐๐ งานวิจัย ตานภัยคอรรัปชั่น ณ ชลพฤกษรีสอรท อําเภอบาน 

นา จังหวัดนครนายกโดยสํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผลงาน 

 คณะกรรมการฝายการจัดการแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี ๖๒ จังหวัดภูเก็ต  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เลขท่ี สพฐ.กก.ม ๒๑๙/๒๕๕๕ โดย นายชินภัทร 

ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 วิทยากรทําการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต   ตามหนังสือ ที ศธ. ๐๔๒๔๔.๐๑๙/๐๓๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดสวดมนตแปล ระดับชั้น 

 ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลฃท่ี สพฐ. ค.ม.๕๓๐๖/๒๕๕๖ โดย นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ครูผูฝกสอน “กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม” ไดรับรางวัลชมเชย ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 ครูผูฝกซอมและสงเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษา “ดีเดน”  

ระดับภาคใต โครงการงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา เพ่ือ

ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ป สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัด อนุภาษกฤษฎาราม 

อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร ท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา และ 

พระเทพปญญาสุธี รองอธิบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

 ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ 

อันดับท่ี ๑ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ครั้งท่ี ๖๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เลขท่ี –ค.๑๐๐๕/๒๕๕๖ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดย นายณชัย เขมนิพัทธ ผูอํานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานศูนยเครื่อขาย

สงเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต และ นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

 ครูผูฝกซอมและสงเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษา “ดีเดน”  



โครงการงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา เพ่ือฉลองพระ

ชันษา ๑๐๐ ป สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัด อนุภาษกฤษฎาราม อําเภอ

กะทู จังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร ท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา และ 

พระเทพปญญาสุธี รองอธิบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติเปนคนดีศรีนครินทร ณ วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ.  

๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย  พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโลประกาศเกียรติคุณ จากศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒน

ชัย องคมนตรี 

 




