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6. ประสบการณ์ด้านการบริหาร และการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
1) รองผู้อานวยการ และผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
2) ผู้อานวยการสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สป.ศธ.
3) หัวหน้าศูนย์นานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สคบศ.
4) หัวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5) หัวหน้าคณะทางานจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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6) หัวหน้าโครงการ Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming
Regional and Global Citizen: CBSEL รุ่นที่ 1/2558 และ 2/2559
7) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สคบศ.
8) กรรมการที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9) กรรมการในคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาชุดวิชา 23799 การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10) อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552
ในด้านที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการติดตามการใช้งบประมาณ
11) ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟิลิปปินส์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น
7. ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานวิชาการ และการพัฒนาผู้นาทางการศึกษา
1) อาจารย์ผู้สอน รายวิชาทฤษฎีการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีการศึกษา
2550 – 2555
2) อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับ
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ร ะ ดั บ ม ห า บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ า ง ๆ อ า ทิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วิทยาลัย
ครุศาสตร์) และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น
3) บริหารโครงการ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษา ร่วมกับกับหน่วยงานการศึกษา
ต่างประเทศ อาทิ
 University of Tasmania , Australia
 Faculty of Education, Auckland University of Technology ,New Zealand
 Asia Pacific Center for Leadership and Change, Hong Kong Institute of
Education, PRC.
 National Academy of Educational Administration, Beijing China
 Miyagi University of Education, Japan
 Anglia Ruskin University, England
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กรรมการผู้ อ่ า นและพิ จ ารณาบทความส าหรั บ วารสารทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัย และงานแปล
1) “การพัฒ นารูป แบบสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับผู ้บริห ารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน” ปี 2558
2) “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล” ทุนอุดหนุนการวิจัยของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553
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3) “การน าเสนอรู ป แบบการบริหารจัดการหน่ว ยงานกลางในการพัฒ นากาลั งคนของกระทรวง
ศึกษาธิการ” ทุนอุดหนุนการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2549
4) “รู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ”
ทุนอุดหนุนการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548
5) “การศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2547
6) “การศึ ก ษาผลกระทบของการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ มี ต่ อ
สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2539
7) งานแปล Individual development Plan for Organizational Enhancement, Career
Ladders and Career Development. Division of Personnel Department of
Administrative Service State of New Hampshire 2008
8) งานแปล The Individual development Plan: General Guidelines for Charting your
Career Path. Department of Defense United States of America
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

