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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ – นามสกุล วาที่รอยตรีชาญ   เมืองโคตร 
 
วัน เดือน ปเกิด  19  กรกฎาคม  2508 
 
ท่ีอยูปจจุบัน 279/1 หมูที่ 1 ถนนรุงโรจน ตําบลแมลานอย  อําเภอแมลานอย   
 จังหวดัแมฮองสอน รหัสไปรษณีย  58120 
 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2519  ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนตน (ป.4)  
  โรงเรียนบานหนองผือ จังหวัดมุกดาหาร 
 พ.ศ. 2526 มัธยมศึกษาตอนตน (ระดับ 4) โรงเรียนการศึกษาผูใหญ  
  อําเภอนาหวา  จังหวดันครพนม  
 พ.ศ. 2529   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนเซ็นตยอแซฟ  
  จังหวดัสกลนคร 
 พ.ศ. 2532   การศึกษาบณัฑิต (สังคมศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
 พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    
 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2533 ครูอัตราจาง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 
 พ.ศ. 2534 อาจารย  1 ระดับ 3 โรงเรียนบานแมนาจาง   
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2535 ครูใหญ ระดับ 4 โรงเรียนบานขุนแมลา  
  อําเภอแมนอย จังหวดัแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2536 ครูใหญ ระดับ 4 โรงเรียนบานปาแก  
  อําเภอแมนอย จังหวดัแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2537-2539 ครูใหญ ระดับ 5 โรงเรียนบานแมงะ  
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  
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 พ.ศ. 2540-2541 อาจารยใหญ ระดับ 6 โรงเรียนบานแมงะ 
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  
 พ.ศ. 2542 ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7 โรงเรียนบานแมงะ 
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2543-2544  ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7 โรงเรียนบานหวยไกปา 
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  
 พ.ศ. 2545-2546  ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8โรงเรียนบานหวยไกปา 
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2547- ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 3 
  โรงเรียนบานหวยไกปา เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 จังหวดัแมฮองสอน  
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