
ห น้ า  | 1 

                                                                                                          

วิทยากร การอบรมพัฒนา 
“ธีรภัทร  ติวเตอร”์   

  
 ชื่อ-สกุล            นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง  
 วัน เดือน ปีเกิด   วันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๘   อายุ  ๔๐  ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา 

วุฒปิริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอก  เคมี-คณิตศาสตร์  
                   จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 วุฒิปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก  การบริหารการศึกษา  
                              จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

 ตําแหน่งปัจจุบัน    ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 
 ที่ตั้ง       ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์    รหัสไปรษณีย์  ๔๖๑๖๐ 
    โทรศัพท์  ๐๘๓ - ๓๕๖ - ๘๙๓๙   E-mail : thi.twtutor@gmail.com 
 สังกัด     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
 เริ่ม บรรจุเข้ารับราชการ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐  ตําแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ 
 ที่อยู่ปัจจุบัน       บ้านเลขที่  ๔๐  หมู่ ๑๑  บ้านโนนศิวิไล  ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่  อําเภอเขาวง                
                           จังหวัดกาฬสินธุ์    โทรศัพท์  ๐๘๓ - ๓๕๖ - ๘๙๓๙    
                           E-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 ประวัติหน้าที่การงาน      
  ๑)  เริ่มรับราชการตําแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม         

                          อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น   สังกัด  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
                      ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๐    
  ๒)  เคยปฏิบัติราชการ ในตําแหน่งสายผู้สอน ในวิชา คณิตศาสตร์ และวิชาเคมี               
                            ของโรงเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียด  ดังนี้ 
          ๒.๑)  โรงเรียนหนองซนพิทยาคม  อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 
                                 ๒.๒)  โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                 ๒.๓)  โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                 ๒.๔)  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ์
                                 ๒.๕)  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

๓)  การดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
       ๓.๑)   ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการ    

                          โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   
                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔   
       วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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        ๓.๒)  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
                                     โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม   อําเภอ เมืองสิงห์บุรี  จังหวัด สิงห์บุร ี

                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   
        วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                     ๓.๓)  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
                                     โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์   อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔   
                          วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 

 ความภาคภูมิใจ  
 สายงานครูผู้สอน 
  ๑) ครูแกนนําสาขาคณิตศาสตร ์ของกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ 
  ๒) ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท  
                         นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
                         มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี ๒๕๕๐  
  ๓) ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลทุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ ๑๑ (YSC : ๒๐๐๙) 
  ๔) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๑ 
  ๕) ครูผู้สอนดีเด่น วิชาวิทยาศาสตร์ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๒ 
 
 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑) รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี ๒๕๕๗ 
  ๒) รางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น ของสมาคมครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย   
                         ประจําปี ๒๕๕๗ 
  ๓) รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
                        แห่งประเทศไทย  ประจําปี ๒๕๕๗ 
 
 การเป็นวิทยากร  
 
 ๑)  วิทยากรอบรมงานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนโคกเจริญ 
                คําน้ําแซบ ปี ๒๕๕๔  
 ๒)  วิทยากรอบรมตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม และเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย  
               สหวิทยาเขตวงนารายณ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  ปี ๒๕๕๔ 
 ๓)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
               กาฬสินธุ์ เขต ๑ ปี ๒๕๕๔  
 ๔)  วิทยากรอบรมงานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพคร ูตามโครงการพัฒนาระบบ 
                  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                 กาฬสินธุ์ เขต ๑  
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 ๕)  วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "การเสริมสร้างความ 
                เข้าใจ ด้านวินัยและด้านงานงบประมาณสําหรับข้าราชการครู" ปี ๒๕๕๕   
                  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  
 ๖)  วิทยากรการประชุมทําแผนปฏิบัติการประจําปี และการจัดทําแผนกลยุทธ์  
                โรงเรียนมัธยมวัดมงกุฎกษัตริย์ ปี ๒๕๕๗  
 ๗)  วิทยากรการอบรม โครงการเสริมสร้างพัฒนาวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                 ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม   
 ๘)  วิทยากรการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๗  
 ๙)  วิทยากรการสร้างผู้นําเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๗ 
                 สํานักงาน สกสค. จังหวัดสิงห์บุรี  
 ๑๐)  วิทยากรการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  โรงเรียนน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗ 
 ๑๑) วิทยากรการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 โรงเรียนนาภูวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๗  
 ๑๒)  วิทยากรการอบรม สัมมนาวิชาการ โครงการ ส่งเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากร   

       ทางการศึกษา สมาคมรองผู้อํานวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
                 จังหวัดนครนายก ปี ๒๕๕๗  
 ๑๓) วิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อํานวยการหญิง   ของสมาคม 
                 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาครู และบุคลากร 
                 ทางการศึกษา วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๘  
 ๑๔)  วิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
                 และผู้อํานวยการสถานศึกษา ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.๑๘  
                 จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๘  
 ๑๕)  วิทยากรการอบรม โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายการศึกาครูและบุคลากร   
                 ทางการศึกษา โรงเรียนเพชรละครวิทยา อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๘  
 
 


