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รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ประวัติส่วนตัว

ดร.เมตตา แสวงลาภ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

อายุ           :   48 ป�
Email        :   mettar07@gmail.com

2561   ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวร
2544  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวร
2538  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 -      CERTIFICATE OF EVALUATION TRAINING IN THE U.S.A.

2563 - ป�จจุบัน  รองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 
2561-2563        ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.บ้านสารจิตร สพท.สโุขทัย เขต 2
2553–2561        ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.บ้านสเุม่น สพท.สโุขทัย เขต 2
2549–2553      รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.บ้านสะท้อ สพท.สโุขทัย เขต 2
2548–2549      รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.บ้านสารจิตร สพท.สโุขทัย เขต 2
2545–2548      ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ รร.บ้านวงัน�าขาว สปอ.บ้านด่าน ลานหอย สปจ.สโุขทัย
2540–2544      อาจารย์ 1 ระดับ 6 รร.บ้านดงย่าปา สปอ.ศรีสชันาลัย สปจ.สโุขทัย 
2538–2540      อาจารย์ 1 ระดับ 3 รร.วดัหางตลาด สปอ.กงไกรลาส สปจ.สโุขทัย 

 สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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2564  -  คณะทํางานคู่มือสาํหรับผู้ประเมินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
     จาก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
  -  คณะทํางานการจัดทําแผนการเรียนรู้ต้านทุจริต จากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

2563  -  วทิยากรอบรมครูประจําชั�น เพื�อเป�นนักจิตวทิยาประจําสถานศึกษา 
     จาก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 -  วทิยากรอบรมโครงการขับเคลื�อนโรงเรียนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สูก่ารปฏิบัติจริง
     โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จากสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 -  คณะวจัิยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน          
     จาก สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 -  คณะทํางานการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้เชงิสร้างสรรค ์
     ในรูปแบบออนไลน์ “ป�� นครูเป�นยูทูบเบอร์” จาก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
 -  คณะกรรมการโครงการสง่เสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ�น
     ทุรกันดาร  จาก ผู้วา่ราชการจังหวดัตาก 

2562  -  รางวลัเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
     จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 -  ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาํหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสจุริต รุ่นที� 4) 
     จาก สถาบันพระปกเกล้า 
 -  การใหค้ําปรึกษาแก่นักเรียนเพื�อจัดทํากิจกรรมในโครงการโรงเรียนแหง่ความซื�อตรง 
      จาก สถาบันพระปกเกล้า 

2561  -  นักศึกษาดีเด่น หลักสตูรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาํหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. 
     (โรงเรียนสจุริต รุ่นที� 4) จาก สถาบันพระปกเกล้า 

2560  -  รางวลัจัดมมุสวยงาม รร.สง่เสริมการจัดมมุหนังสอืสง่เสริมคณุธรรม 
     จาก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

2559  -  วทิยากรประชมุเชงิปฏิบัติการแลกเปลี�ยนเรียนรู้สูก่ารพัฒนาโรงเรียนจริยธรรมคุณภาพ 
     จาก สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 2          
 -  โล่รางวลัสถานศึกษาที�จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
    จาก สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 2 
 - Certificate of evaluation training in the U.S.A. From University of North Carolina 
 at Chapel Hill 
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ผลงาน/รางวัล (ต่อ)

2558  - คณะกรรมการสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษา ปฏิบัติหน้าที�กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 จาก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 - โล่รางวลัครูดีไม่มีอบายมุข ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพฐ. /สสส. / 
 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า / มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย 

 - โล่รางวลัโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ 
      จาก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและธนาคารออมสนิ 

2557  -  โล่รางวลัโรงเรียนที�มีผลการพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนดีเด่น 
     จาก สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 2 
 -  เกียรติบัตรรางวลั สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป� 2556 จาก กระทรวงศึกษาธิการ 
 -  เกียรติบัตรรางวลั “ครูดีศรีสชันาลัย” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
     จาก สมาคมครูและบุคลากรอําเภอศรีสชันาลัย จังหวดัสโุขทัย 
 -  เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษารางวลั หนึ�งโรงเรียนหนึ�งนวตักรรมระดับประเทศ 

 “โรงเรียนอ่าน บ้านฟ�ง สร้างพลังการเรียนรู้” จาก คุรุสภา 
2556  - โล่รางวลัหอ้งสมุดโรงเรียน (ขนาดเล็ก) ดีเด่น จาก สมาคมหอ้งสมุดแหง่ประเทศไทย

      ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  -  เกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น จาก ผู้วา่ราชการจังหวดัสโุขทัย 

2555  -  เกียรติบัตรเครื�องหมายเชดิชเูกียรติ “หนึ�งแสนครูดี” จาก คุรุสภา 
2551  -  วทิยากรฝ�กอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสอืสาํรอง จาก สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

 สโุขทัย เขต 2 

งานบริการนักศึกษาและศิษย เก า  กองพัฒนานักศึกษา
ht tp : / / sas .ps ru .ac . th

055-267000-2 ตอ  9606

ดร.เมตตา แสวงลาภ

https://drive.google.com/file/d/14jC-BNM8hiH5t3ZLeszLrdLqLs7sp1jc/view?usp=sharing



