
 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 
ที่  250/2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology : DLIT) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DL: Distance Learning) 2 รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television: DLTV)  และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information  
Technology: DLIT)  เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีและ น.พ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้กระทรวง 
ศึกษาธิการจัดทําคลิปการสอนของติวเตอร์ที่มีช่ือเสียง บันทึกลงซีดีหรือดีวีดีเพื่อนําไปใช้กับนักเรียนชนบทห่างไกล 
ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนกวดวิชาเหมือนนักเรียนในเมือง โดยการสําเนาห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable 
Classroom) ให้แก่โรงเรียนทกุโรง และกําหนดให้มีการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูให้มคีวามรู้และ
ทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  รวมทั้งสนับสนนุ 
ด้านเนื้อหา สื่อและอุปกรณท์ี่จําเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาลดช่องว่าง 
และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพให้กับ นักเรียนและผูส้นใจ อันเป็นการดําเนินการตามรอยเบื้อง 
พระยุคลบาทและสนองพระราชดําริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องใน 
ทุกระดับสามารถนํารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไปปรับหรือประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  เพื่อให้การดําเนินงาน
ดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ     
   1.1  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการ  
   1.2  นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ   
   1.3  นายจักราวุธ  สอนโกษา   
   1.4  นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล  
   1.5  ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น 
   1.6  ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์     
   1.7  ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร   
   1.8  ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ 
   1.9  ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี 
   1.10  ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล 
   1.11  ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ ่
   1.12  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
 
 

รอง ผอ.สพม. 25 
รอง ผอ.สพม. 25 
รอง ผอ.สพม. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.13  ประธานสหวิทยาเขต/ 



 
 
   1.13  ประธานสหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน 
   1.14  ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา 
   1.15  ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู 
   1.16  นายประภาส วินิจสิร ิ
   1.17  นางสกัุญญา  อนรรฆพันธ์ 
   1.18  นายพัฒนพงศ์  ศรวีะรมย์ 
   1.19  นายคเชนทร์  กองพิลา 

   2 
 
 
 
 
ผู้อํานวยการศูนย์ ITEC 
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ   
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ และเลขานุการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที ่ ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลย ี
            สารสนเทศ (DLIT) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย 

   2.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 
นายยุทธศาสตร์  กงเพชร         ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น                        ประธานกรรมการ 
1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์         ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร                    รองประธานกรรมการ 
2. นายชูเดช  แก้วดวง         ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์                        กรรมการ 
4.  นายศราวุธ  รู้ปัญญา          ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3                             กรรมการ 
5. นายสมนึก  ทองคํา         ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3              กรรมการและเลขานุการ 

6. นางจินตนา  คงอานนท์       ศึกษานิเทศก์ สพม.25           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 
1. นายนายวีระเดช  ซาตา       ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์           ประธานกรรมการ 
2. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสริิกุล    ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น          รองประธานกรรมการ 
3. นายสมศักด์ิ  พลเดช                  ผูอํ้านวยการโรงเรียนฝางวิทยายน                        กรรมการ 
4. นายสําเนียง  มิ่งขวัญ                  ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2                     กรรมการ 
5. นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี       ผู้อํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์              กรรมการ 
6. นายไชยยงค์  สื่อเกียรติก้อง       ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน                        กรรมการ 
7. นายสิทธิพล  พหลทัพ                  ผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย         กรรมการและเลขานุการ 
8. นายคเชนทร์  กองพิลา                 ศกึษานิเทศก์ สพม.25                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.3 คณะกรรมการชุดที่ 3 

1. นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา   ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร                  ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร  ราชบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแกน่        รองประธานกรรมการ 
3. นางณัฏฐพร  ชินบุตร                  ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น                     กรรมการ 
4. นายละเอียด  แพงจันทร์   ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา                      กรรมการ 
5. นายสุรกฤษฏิ์  คําปิตา              ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม                       กรรมการ 
6. นายสุเมธ  สุวอ    ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 

          7. นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์     ศึกษานิเทศก ์สพม.25           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

2.4 คณะกรรมการชุดที่ 4/ 

 



3 

    2.4 คณะกรรมการชุดที่ 4 

1. นายวทัญญู  ภูชาดา   ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ ่                ประธานกรรมการ 
2. นายสุนันท์  คาํจันทร์   ผู้อํานวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย          รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม                        กรรมการ 
4. นายบุญเหลอื  ทองอ่อน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา                     กรรมการ 
5. นายมนตรี  ถ้ําหิน             ผู้อํานวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา               กรรมการ 
6. นายอภิชาติ  อุ่นเกิด                ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม               กรรมการ 
7. นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา                        กรรมการ        
8. นางสาวนิกัญชลา  ล้นเหลือ       ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

          9. นายกัมพล ขันทะวงษ์    ศึกษานิเทศก ์สพม.25          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.5 คณะกรรมการชุดที่ 5 

1. นายสมศักด์ิ  บ้านเหล่า ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ประธานกรรมการ  
2. นายสุพจน ์ แสงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศกึษา รองประธานกรรมการ
3. นายสุภาพ  ผิวขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม กรรมการ
4. นายธงชัย  ศรีเคนา ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการ
5 .นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการ
6. นายอดุล  อิงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการ
7. นายทินกร  ทองดี ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการ
8. นายวัชระ  คงแสนคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนระชารัฐพัฒนาการ กรรมการ
9. นางลัดดา  ผาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการ และเลขานุการ

10. นางปิยะดา  รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

    2.6 คณะกรรมการชุดที่ 6 

1. นายวาสนา  ไชยศึก ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ประธานกรรมการ  
2. นายสุรเชษฐ  รูปตํ่า ผู้อํานวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการ
3. นายกนก  บุตรวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการ
4. นายชัยภร  สีมาตร ผู้อํานวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
5. นายวุฒิชัย  แสงสุดตา ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการ
6. นายอรุณ  ชาวกล้า ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการ
7. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการ
8. นายสุริยา  ทองบุญมา ผู้อํานวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการ และเลขานุการ

9. นายคมศร  บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

   2.7 คณะกรรมการชุดที่ 7 

1. นายชัยสิทธ์ิ  ผาจันทร ์ ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ ่ ประธานกรรมการ  
2 .นายทรงศักด์ิ  หิรัญเกิด ผู้อํานวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก  เรื่องลือ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการ
4. นายเปลี่ยน  จงเทพ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการ
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5. นายสุธรรม  โพธ์ิงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการ
6. นายจรัล  รัตนบุญทา ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
7. นายสมเกียรติ  หาแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการ และเลขานุการ
8. นางสุชีรา  สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

   2.8 คณะกรรมการชุดที่ 8 

1. นายสวัสด์ิ  แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น ประธานกรรมการ  
2. นายบวร  ใจป้ํา ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการ

3. นายสัมฤทธ์ิ  พรสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการ
4. นายสุวิทย์  นิลสาย ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการ
5. นายพัสกร  แก้วพิลา ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการ
6. นายคมสันต์  ชุมอภัย ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
7. นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการ
8. นายปรีชา  ศรีลับขวา ผู้อํานวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการ และเลขานุการ 

9. นายนิคม  กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.9 คณะกรรมการชุดที่ 9 

1. นายธนัท  ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน ประธานกรรมการ  
2. นายเรืองยศ  แวดล้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา  บัวพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญร่ัตนศึกษา กรรมการ
4. นายวสิทธ์ิ  วรรณพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการ
5. นายฉัตร  สิงห์บุราณ ผู้อํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง กรรมการ
6. นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการ
7. นายจํารูญ  ศรีฉายา ผู้อํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม กรรมการ และเลขานุการ

8. นายสุนันท ์ พันธุลาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

    2.10 คณะกรรมการชุดที ่10 

1. นายวิไลศักด์ิ  วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา ประธานกรรมการ  
2. นายนิคม  จําปานิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
4. นายจิรโรจน์  ร้อยดาพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการ
5. นางสายสมร  ศักด์ิคําดวง ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการ
6. นายมนูญ  ถาวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ
7. นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการ
8. นายวสันต์  ลาจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม กรรมการ และเลขานุการ

9. นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

    2.11 คณะกรรมการชุดที ่11 

1. นายธํารง  ช่ืนนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู ประธานกรรมการ  
2. นายวิทยา  ร้อยดี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานกรรมการ

  
 3. นายสมควร  ไกรพน/
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3. นายสมควร  ไกรพน ผู้อํานวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการ
4. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฐ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการ
5. นายนิพล  นิราศสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการ
6. นายสุริยา  ห่มขวา ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการ
7. นายสุรวุฒิ  นักปราชญ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการ
8. นายทวีศักด์ิ  สมนอก ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการ
9. นายเชษฐา  วันสุทะ ผู้อํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการ
10. นางจุฑามาศ  เวียงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน กรรมการ
11. นายสุรสิทธ์ิ  บุญครอง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการ และเลขานุการ

12. นางจินตนา  คงอานนท์       ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที ่ ดําเนินการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
            ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในสหวิทยาเขต ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

3. คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) 

3.1 นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ      รอง ผอ. สพม. เขต 25  ประธานกรรมการ
3.2 นางสุกัญญา  อนรรฆพนัธ์     ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ
3.3 นายประภาส  วินิจสิริ    ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองประธานกรรมการ
3.4 นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
3.5 นายวิชาญ  โพธ์ินอก ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
3.6 นางสาวทศันีย์  วงศ์นรา   ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ
3.7 นายวีระชน  แสงศรีเรือง   ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
3.8 นายโยธิน  ธีระนันท์   ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา กรรมการ
3.9 นางสาวกาญจนา  จรญัศิริไพศาล ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการ
3.10 นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3.11 นายนาคิน  สัจจะเขตต์   ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
3.12 นางสิริพร ระวีกุล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
3.13 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
3.14 นายทัพเทพ  คงวิเชียร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั กรรมการ
3.15 นายชัชวาล    วงคําซาว ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ
3.16 นายพรพนา  พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการ
3.17 นางสาวพัชราภรณ์  รูปตํ่า ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ
3.18 นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ
3.19 นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ
3.20 นายนิยม  เสนามนตร ี ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ
3.21 นายคเชนทร์  กองพิลา              ศึกษานเิทศก ์ กรรมการและเลขานุการ
3.22 นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์  ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

3.23 นายกัมพล  ขันทะวงษ์   ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

  
  
  มีหน้าที่/  
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มีหน้าที ่ 1. วางแผนกําหนดรูปแบบหลักสตูรการอบรมเชิงปฏิบัติการ   จัดทําเอกสารประกอบการอบรม และเป็น 
               วิทยากรขยายผลการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนําสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
               ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และสื่ออื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
               การสอน ตลอดจนขยายผลใหกั้บบุคลากรในโรงเรียนของตนนําไปใช้ต่อได้อย่างมีคุณภาพ และบรรล ุ
               วัตถุประสงค ์
           2. สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลย ี
              สารสนเทศ (DLIT) แก่โรงเรียนในสังกัด 
 

4. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินการขับเคลื่อน ฯ ประกอบด้วย 

4.1 นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ       รอง ผอ. สพม. เขต 25  ประธานกรรมการ
4.2 นางสุกัญญา  อนรรฆพนัธ์      ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ
4.3 นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์         ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
4.4 นายนิคม กองเพชร        ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ
4.5 นางจินตนา  คงอานนท์      ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ
4.6 นายจีรฐัติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร    ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ
4.7 นางสุชีรา  สาฆ้อง      ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ
4.8 นายคมศร  บุญเรือง        ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  กรรมการ
4.9 นางปิยะดา  รุณธาตุ           ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ
4.10 นายคเชนทร์  กองพิลา               ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ
4.10 นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

4.11 นายกัมพล  ขันทะวงษ์       ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที ่ นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           (Distance Learning via Information Technology ; DLIT)  
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เอาใจใส่ ถูกต้อง  เพื่อให้งานสําเร็จ
ลุล่วงมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
 

                   ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สัง่  ณ  วันที ่ 28  เมษายน  พ.ศ.  2560 
 

                        
 
 
 
 


