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ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

สบิเอก ดร. ชูศักดิ� เพชรกระจา่ง

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

อายุ      :   54   ป�
Email  :    takarwhouse@windowslives.com

2559  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) ม.เจ้าพระยา
2551   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ม.นเรศวร
2539  วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาสขุศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

2532 ตําแหน่งสบิตรี กรมการขนสง่ทหารบก 
2533 ตําแหน่งสบิโท กรมการขนสง่ทหารบก
2536 ตําแหน่งสบิเอก กรมการขนสง่ทหารบก
2542 ตําแหน่งครู 1 ระดับ 2 วทิยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
2543 ตําแหน่งครู 1 ระดับ 3 วทิยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
2544 ตําแหน่งครู 2 ระดับ 3 วทิยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
2545 ตําแหน่งครู 2 ระดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค์
2547 ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค์
2547 ตําแหน่งครู คศ. 1 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค์
2555 ตําแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชาํนาญการ โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค์
2559 ตําแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค ์
2562 ตําแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
2562 ตําแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสว่น จ.พิษณุโลก

https://drive.google.com/file/d/1SmlwrPQ0B9KLw3bZlgVHJ3DCxcJzCa0-/view?usp=sharing
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ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

สบิเอก ดร. ชูศักดิ� เพชรกระจา่ง

ผลงาน/รางวัล - เลขานุการ นักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ป� พ.ศ.2536-2539
- เลขานุการนายกสมาคมศิษย์เก่าพิบูลสงคราม ป� พ.ศ. 2542 – 2544 
- เลขานุการชมรมตะกร้อจังหวดัพิษณุโลก ป� พ.ศ.2542 – 2544 
- เลขานุการศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม รุ่น พ.ศ. 3 25/628 
- วทิยากรสารเสพติด 
- อนุกรรมการผู้ตัดสนิ ผู้ตัดสนิสมาคมตะกร้อแหง่ประเทศไทย 
- ประธานรุ่น 12 การศึกษามหาบัณฑิต ศูนย์วทิยบริการของ จ.นครสวรรค์ ม.นเรศวร ป� พ.ศ. 2550 
- นายกสมาคมสโมสรนิสติบัณฑิตศึกษา ศูนย์วทิยบริการนอกจังหวดัพิษณุโลก มหาวทิยาลัยนเรศวร 
   ป� พ.ศ. 2550 
- อุปนายกสโมสรนิสติบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวร ป� พ.ศ. 2550 
- ผู้ดําเนินการโครงการสง่เสริมกีฬาจังหวดันครสวรรค์ โครงการดีเด่นประจําป� 2551 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาไทคัพระดับประเทศ จังหวดันครสวรรค ์
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาข้ามป� จังหวดันครสวรรค ์
- คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวดันครสวรรค ์
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง่ประเทศไทย ครั�งที� 13 ป� 2553 
- คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา ป� 2553 
- คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์
- คณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณของโรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค์ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวฒุิติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินทางวนัิยของ ก.ค.ศ. สถาบันการพลศึกษา 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน (โรงเรียนกีฬา)
   สถาบันการพลศึกษา ประจําป� 2555-2558 
- คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 (เพิ�มเติม) ป� 2555 
- คณะกรรมการพิจารณาบุคลากรดีเด่นด้านกีฬาจังหวดันครสวรรค์ ป� 2556 
- คณะกรรมการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนกีฬา สงักัดสถาบันการพลศึกษา ป� 2558 
- กรรมการที�ปรึกษากิตติมศักดิ� องค์การบริหารสว่นจังหวดัพิษณุโลก ป� 2558 
- เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาเซป�กตะกร้อ การแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ ครั�งที� 44 ป� 2558 
- เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาเซป�กตะกร้อ การแข่งขันกีฬาคนพิการแหง่ชาติ ครั�งที� 39 ป� 2559
- รองผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค์ ป� 2559 
- ประธานรุ่น ครูสมาธิ รุ่นที� 39 (ภาคจันทร์-ศุกร์) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109 
 นครสวรรค์ ป� 2559 

https://drive.google.com/file/d/1SmlwrPQ0B9KLw3bZlgVHJ3DCxcJzCa0-/view?usp=sharing


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

055-267000-2 ตอ  9606
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สบิเอก ดร. ชูศักดิ� เพชรกระจา่ง

ผลงาน/รางวัล
(ต่อ)

- นักกีฬาอาวโุส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.พิษณุโลก ป� 2560 
- เลขานุการ ฝ�ายพิธี เป�ด-ป�ด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง่ประเทศไทย ครั�งที� 20 ป� 2560 
- คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จํากัด 
   (สฌ.น.) ป� 2560 
- ผู้ทรงคุณวฒุิคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารสว่นจังหวดัพิษณุโลก ป� 2560 
- คณะกรรมการสถาบันพัฒนาสี�แยกอินโดจีน ป� 2560 
- คณะกรรมการ หลักสตูรผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุ่นที� 19 กรมสง่เสริมการปกครอง
   สว่นท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทย ป� 2562 
- คณะกรรมการกลั�นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวดั 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารสว่น

   จังหวดัพิษณุโลก ประป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คณะกรรมการมูลนิธิเพื�อการพัฒนากีฬาจังหวดัพิษณุโลก พ.ศ. 2562 
- คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวดัพิษณุโลก พ.ศ. 2562 
- คณะทํางานบํารุงรักษาแหล่งน�าศักดิ�สทิธิ�ฯในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 
- คณะทํางาน จัดทําข้อมูลแสดงภายในอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ บ้าน 2 หลัง ในเขต
 พื�นที�โบราณสถานพระราชวงัจันทน์ จังหวดัพิษณุโลก พ.ศ. 2562 

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม พ.ศ.2563 
- ครูของแผ่นดิน ประจําป� 2547 ของนิตยสารสารคดีคนสร้างชาต ิ
- ครูดีเด่นจังหวดันครสวรรค์ ประจําป� 2553 - บุคลากรดีเด่นสถาบันการพลศึกษา ประจําป� 2554 
- บุคลากรดีเด่น สกสค. จังหวดันครสวรรค์ ประจําป� 2555 
- รางวลั หนึ�งแสนครูดี คุรุสภา ประจําป� 2555 
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ป� 2556 
- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวดันครสวรรค์ ประจําป� 2557 
- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวดันครสวรรค์ ประจําป� 2559 
- เกียรติบัตร หลักสตูรครูสมาธิ แด่ ผู้ขยันเรียน สถาบันพลังจิตตานุภาพ ประจําป� 2560
- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวดันครสวรรค์ ประจําป� 2560 
- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวดันครสวรรค์ ประจําป� 2561 
- ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก ประจําป� 2563 

https://drive.google.com/file/d/1SmlwrPQ0B9KLw3bZlgVHJ3DCxcJzCa0-/view?usp=sharing



