
    

ประวตัิและประสบการณ์ทางการบริหาร 
ของ นายสุรพล  เพ็งน้อย 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – สกุล    นายสุรพล  เพง็น้อย 
 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 
 วัน เดือน ปี เกดิ 4  พฤษภาคม  2505 
 ภูมิล าเนาเดิม อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ชื่อบดิา นายเสริม  เพ็งน้อย 
 ชื่อมารดา นางไผ่  เพ็งน้อย 
 

2. ประวตักิารรบัราชการ 
 - อาจารย์ 1 โรงเรียนบา้นบึงเสือเต้น  อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี จังหวัดก าแพงเพชร (13 กมุภาพันธ์ 2529 –              
23 ก ุมภาพันธ์ 2531) 
 - อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่  อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร (24 กุมภาพันธ์ 2531 – 31 สิงหาคม 2531) 
 - อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านวังโขน อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร (1 กันยายน 2531 – 30 กันยายน 2537) 
 - อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านวังโขน อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร (1 ตุลาคม 2537 – 15 ธันวาคม 2537) 
 - ครใูหญ่โรงเรยีนประชาราษฎร์สามัคคี อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร (16 ธันวาคม 2537 –                    
15 มิถุนายน 2539) 
 - ครใูหญ่โรงเรยีนวัดสนามชัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดก าแพงเพชร (16 มิถุนายน 2539 –  31 ธันวาคม 2540) 
 - พ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนไปรับราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์               
(1 มกราคม 2541) 
 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์                         
( 1 มกราคม 2541 – 28 พฤษภาคม 2546) 
 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอเก้าเลี้ยว ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (29 พฤษภาคม 2546 –                
12 ธันวาคม 2547) 
 - เจ้าหน้าที่บรหิารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (13 ธันวาคม 2547 –  
30 กันยายน 2549)  
 - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
(1 ตุลาคม 2549 – 27 สิงหาคม 2552) 
 - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                        
(28 สิงหาคม 2552 – ปัจจบุัน) 
  
 
 
 
 
 



3. ประวตักิารศึกษา 
 - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (กศ.ม.) บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร   
จบการศึกษา พ.ศ. 2541 
 - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คบ.) พลศึกษา  วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จบการศึกษา พ.ศ. 2528 
 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ)  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุร ี จบการศึกษา พ.ศ. 2526 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ าเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท จบการศึกษา พ.ศ. 2523 
 - ชั้นประถมศกึษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดนางลือ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท จบการศึกษา พ.ศ. 2518 
 

4. ผลงานที่ได้รบัการยอมรบั หรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ดงันี้  
 ๑) ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค ์
 ๒) ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสอืสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ ๓ 
 ๓) ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสอืสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ ๒ 
 ๔) ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากคุรุสภาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ประจ าปี ๒๕๕๓  
 ๕) ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๖) ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๗) ได้รับเข็มเชดิชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ีในฐานะเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                 
มีความมุ่งมั่นต้ังใจประกอบวิชาชีพด้วย การครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู 
 ๘) ได้รับรางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ด ี(รางวัลชมเชย) ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๙) ได้รับรางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ด ี(รางวัลชมเชย) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑๐) ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. อยู่ในล าดับที่ไม่ต่ ากว่าครึ่งหน่ึงของจ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๑๑) ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ อยู่ในล าดับที่ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งหมดปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบเกยีรติบัตรเพื่อแสดงว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ระดับดีมาก 
 ๑๓) กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรแสดงว่าได้เสียสละทั้งก าลังกาย และสติปญัญา ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๔) ได้รับการคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจ าปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
  
                    


