
 
1. ข้อมูลประวตัิ 

ช่ือ  นายธีรภัทร    นามสกุล   วงษ์สว่าง   
             วนั/เดือน/ปี เกิด  30  มกราคม  2518   

ภูมิล าเนา  40  หมู่ 11 บ้านโนนศิวไิล  ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  อ าเภอเขาวง  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
             โทร.083-356-8939  , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

การศึกษา 
1. วฒิุมธัยมศึกษาปีท่ี 6  วชิาเอก วทิย-์คณิต  สถาบนัการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

             2. วฒิุปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บณัฑิต (ศษ.บ.) วชิาเอก  ฟิสิกส์ –คณิตศาสตร์  
                 สถาบนัการศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (จบ 3 ปีคร่ึง) 
             3. วฒิุประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา (ป.บณัฑิต) วชิาเอก  การบริหารการศึกษา  
                 สถาบนัการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎักาฬสินธ์ุ 
             4. วฒิุศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) วชิาเอก  การบริหารการศึกษา  
                 สถาบนัการศึกษา  มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   วทิยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
                            สถานศึกษา  โรงเรียนหัวไผ่วทิยาคม   อ าเภอ เมือง  จังหวดั สิงห์บุรี 
                            ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  (สพม.5) 
                            ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 
                            รับเงินเดือนอนัดับ  คศ.3  ขั้น 25,440  บาท    

2. การรับราชการ 
2.1  เร่ิมรับราชการในต าแหน่ง  อาจารย ์1 ระดบั 3   เม่ือวนัท่ี  1  กนัยายน  2540 
       โรงเรียนเวยีงนครวทิยาคม  อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแก่น  
2.2  เคยด ารงต าแหน่ง /วทิยฐานะ ท่ีส าคญั ดงัน้ี  

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง/วทิยฐานะ รับเงินเดือน 
ระดบั/อนัดบั ขั้น(บาท) 

1 พ.ย. 2551 ต าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ 
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คศ.2  

15 ต.ค. 53 - 
2 มิ.ย. 56 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
วทิยฐานะ รองผูอ้  านวยการช านาญการ 
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คศ.2 24,440 



 

3. การรับการยกย่องเชิดชูเกยีรติทีไ่ด้รับ 
 ระดับประเทศ    ดังนี้ 
  1.  ครูแกนน าวชิาคณิตศาสตร์ กรมสามญัศึกษา พร้อมวฒิุบตัร  ปี 2545 
  2.  ผูค้วบคุม ท่ีปรึกษาโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาวทิยาศาสตร์ 
                             ประยกุต ์ชนะเลิศอนัดบั 3 ของประเทศ สพวช.  ปี 2551 
  3.  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คุรุสภา พร้อมวฒิุบตัร และเขม็วทิยฐานะ   ปี 2552 
  4.  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น สายผูส้อน ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมวฒิุบตัร ปี 2552 
  5.  ไดรั้บเขม็วทิยฐานะของสถาบนัพฒันาพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (วดัไร่ขิง)   
                              ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา พร้อมวฒิุบตัร  ปี 2553 
  6.  ผา่นการอบบรมพฒันาคุณภาพดว้ยระบบ e-training ตามโครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ  
                             จ  านวน  23 หลกัสูตรรายวชิา สายงานบริหารสถานศึกษา   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
                             ขั้นพื้นฐาน  ปี 2555 
  7.  ไดรั้บเขม็วทิยฐานะของสถาบนัพฒันาพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (วดัไร่ขิง)   
                              ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา พร้อมวฒิุบตัร  ปี 2555 
  8.  ผา่นการอบบรมหลกัสูตรการเป็นกรรมการสอบสวนทางวนิยัอยา่งร้ายแรง  
                            ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ 
                            บุคลากรทางการศึกษา  พร้อมวฒิุบตัร ปี 2555  
 ระดับภาค /ระดับจังหวดั   ดังนี้ 
  1.  ครูดีเด่นวชิาคณิตศาสตร์ ส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดักาฬสินธ์ุ   ปี 2545  
  2.  ผูค้วบคุม ท่ีปรึกษาโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาวทิยาศาสตร์ 
                             ประยกุต ์ชนะเลิศอนัดบั 1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ มหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมกบั สพวช.   
                             ปี 2551 
  3.  ผูค้วบคุม ท่ีปรึกษาโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ตามโครงการ  YSC  ชนะเลิศ 
                             อนัดบั 1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ สพวช.  ปี 2551-2552 
  4.  ครูดีเด่นวชิาวทิยาศาสตร์  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  ปี 2552   
  5.  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น สายผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  ปี 2552   
   6. เป็นคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัศิลปะหตักรรมนกัเรียน นกัศึกษาประจ า ปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 
 



4. การเป็นวทิยากร 
 ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา   ดังนี้ 
  1.  เป็นวทิยากรอบรมเชิงปฏิบติัการการวจิยัในชั้นเรียน  ระวา่งวนัท่ี 10 – 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554   
  2.  เป็นวทิยากรอบรมครูตามโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
                             ระวา่งวนัท่ี  14-15  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  
  3.  เป็นวทิยากรอบรมงานวชิาการตามโครงการพฒันาศกัยภาพครูโรงเรียนโคกเจริญค าน ้าแซบ                
                            วทิยาคม  วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2554  
  4.  เป็นวทิยากรอบรมโครงงานวทิยาศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมส านึกดี สหวทิยาเขตวง 
                             นารายณ์  วนัท่ี  5  สิงหาคม   พ.ศ. 2554  
  5.  เป็นวทิยากรอบรมโครงงานวนิยัและการรักษาวนิยั สหวทิยาเขตวงนารายณ์  วนัท่ี  11-12   
                             กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  
5. วุฒิทางลูกเสือ 
 เป็นผูช่้วยผูใ้หก้ารฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ Assistant Leader Trainer (A.L.T.)  วูด๊แบด 3 ท่อน 
6. เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 ทวติียาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 


