ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. ชื่อ นายนิพนธ์
สกุล ก้องเวหา
เลขประจาตัวประชาชน 3430100256725
2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 อายุปัจจุบัน 56 ปี
เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2565
3. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โทรศัพท์ 035-535-417
โทรศัพท์ (มือถือ) 087-238-1477 , 089-418-2674
โทรสาร 035-535418
e-mail : nipon_kong@hotmail.com
4. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ 185 ซอย/ตรอก ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตาบล คลองจั่น
เขต/อาเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์บ้าน 02-376-0241
5. สถานภาพครอบครัว
สมรส
ชื่อคู่สมรส นางอัญชลี
สกุล ก้องเวหา
อาชีพ รับราชการครู
มีบุตร จานวน 2 คน (ชาย – คน/หญิง 2 คน)
6. ประวัติการศึกษา
6.1 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
6.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี
6.3 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุดรธานี
6.4 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.5 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. ประวัติการรับราชการ
7.1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.2 วันที่ 1 ตุลาคม 2530 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.3 วันที่ 20 สิงหาคม 2536 ครูใหญ่โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2537 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.5 วันที่ 1 ตุลาคม 2540 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.6 วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ผูอ้ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.7 วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบุ่งคล้านคร อาเภอบุ้งคล้า จังหวัดหนองคาย
7.8 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร
7.9 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
8. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล
8.1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2555
8.2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2552
8.3. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ปี พ.ศ.2548

9. การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง
9.1 ปี 2535 ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาอาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
9.2 ปี 2540 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น คุรุสภาอาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
9.3 ปี 2540 ข้าราชการตัวอย่างสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย
9.3 ปี 2541 ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
9.4 ปี 2541 ผู้บริหารโรงเรียนมีผลงานดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
9.5 ปี 2547 ผู้บริหารดีเด่น วันนักข่าว ประจาปี 2547
9.6 ปี 2547 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.7 ปี 2548 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย
9.8 ปี 2553 ผู้บริหารดีเด่นด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
9.9 ปี 2553 เหรียญลูกเสือสดุดี ลูกเสือชั้นที่ 1
9.10 ปี 2554 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
9.11 ปี 2556 ผู้บริหารดีเด่น ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาและการจัดการความรุนแรงของนักเรียน
“ดาวคะนองโมเดล”
9.12 ปี 2559 ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและ
เลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
9.13 ปี 2559 ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น
10. การดูงาน (ที่สาคัญ)
10.1 ปี 2556 ด้านการศึกษา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง กรมสามัญศึกษา/ประเทศสิงคโปร์
10.2 ปี 2550 ด้านการศึกษา ศึกษาดูงานด้าน ICT โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ กลุ่ม 46 โรงเรียน
ในฝันนาร่อง ICT สพฐ./ประเทศสิงคโปร์
10.3 ปี 2551 ด้านการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ICT สพฐ./ประเทศจีน (ปักกิ่ง)
10.4 ปี 2553 ด้านการศึกษา ผู้นาเทคโนโลยีทางการศึกษา สพฐ./ประเทศเกาหลีใต้
11. การปฏิบัติงานพิเศษ
11.1 ปี 2536 เลขานุการคณะกรรมการการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
11.2 ปี 2538 คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัดท่าสะอาด ของกรมศาสนา
กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
11.3 ปี 2542 เลขานุการคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย
11.4 ปี 2544 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย สานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย
11.5 ปี 2546 วิทยากรพี่เลี้ยงอบรมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
11.6 ปี 2547 เลขานุการประจาผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐสภา
11.7 ปี 2548 คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในฝัน (ROVINGTEAM) จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11.8 ปี 2548 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.9 ปี 2548 วิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการบริหารโรงเรียนในฝัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.10 ปี 2550- ปัจจุบัน เลขานุการโรงเรียนผู้นา 46 ไอซีทีโรงเรียนในฝันสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.11 ปี 2550 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.12 ปี 2550 ได้รับแต่งตั้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 เป็นที่ปรึกษา
โรงเรียนในโครงการ หนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เพื่อเป็นผู้แนะนาให้คาปรึกษาในการเตรียมการตรวจ
รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
11.13 ปี 2550 ประธานอนุกรรมการจัดรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3
11.14 ปี 2550 เป็นหัวหน้าพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
11.15 ปี 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดหนองคาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.16 ปี 2552 เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 20 จังหวัด
หนองคาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.17 ปี 2552 อาจารย์พิเศษ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนครพนม
11.18 ปี 2552 อาจารย์พิเศษ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจขอนแก่น
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจขอนแก่น
12. ผลงานดีเด่นด้านการบริหารโรงเรียน
12.1 ปี 2537 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
12.2 ปี 2539 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น
ระดับเขตการศึกษา 9 สานักงานเขตการศึกษา เขต 9
12.3 ปี 2542 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมศึกษาดีเด่น กรมการ
ศาสนา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
12.4 ปี 2544 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษากรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.5 ปี 2544 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนนาร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
12.6 ปี 2545 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนแกนนาการประกันคุณภาพการศึกษา
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.7 ปี 2546 โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
12.8 ปี 2547 โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนเร่งสู่ฝัน (FAST TRACK) จังหวัดหนองคาย สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
12.9 ปี 2548 โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนแรก
ของจังหวัดหนองคาย) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

12.10 ปี 2548 โรงเรียนบุง่ คล้านคร เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างดียิ่ง กระทรวงสาธารณสุข
12.11 ปี 2549 โรงเรียนบุง่ คล้านคร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
12.12 ปี 2556 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ด้านการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและการจัดการความรุนแรงของนักเรียน “ดาวคนองโมเดล" สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.13 ปี 2558 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น
(Best Practice) และโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.14 ปี 2558 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เครือข่ายสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่อาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12.15 ปี 2558 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ซี พี
ฮอลล์ จากัด (มหาชน)

