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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
เรื่อง ผลการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
............................................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   ได้ด าเนินการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญในการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน รวมทั้งให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ DLIT ซึ่งสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

บัดนี้ การประกวดได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึง
ประกาศผลการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ดังรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
 
 

                  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายส าเริง  บุญโต) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 



ล ำดบัที่ รำงวัล ชื่อผู้ส่งผลงำน โรงเรียน ชื่อผลงำน

นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร เทพอุดมวิทยา ส่ือ DLIT บรูณาการ BEFIT Model

นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว

นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ตานีวิทยา Best Pratice การใช้ส่ือ DLIT

โรงเรียนตานีวิทยา

นายศุภชัย ผูกเกษร พนมดงรักวิทยา การพัฒนางานด้าน DLIT

ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

นางภริูตา จนัทสุข,  นายอนุสรณ์ จนัทสุข     สิรินธร คันจ-ิPlickers

นายอานนท์ มุ่งดี, นายสุริยะ ลมพรหมราช 

นายอมร  แสงสุข, นางสาวสินิทรา  ทองธรรม

นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ 

นางโสภาพันธ์  บุญรอด โคกยางวิทยา VTR การจัดการเรียนการสอน

ผ่าน DLIT โรงเรียนโคกยางวิทยา

ผลงำนระดบัด ี(ไมเ่รียงล ำดบั)

นางนภัสวัลย์  สายรัตน์ ศรีณรงค์พิทยาลัย การจัดการศึกษาด้วย DLIT 

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

นางเบ็ญจมาศ สาดา โนนเทพ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site Ep.1

นายสมยศ ระคนจันทร์ ทุง่มนวิทยาคาร โรงเรียนส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้

นางจิตติมา เกษสัีงข์ กุดไผทประชาสรรค์ DLIT โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

นางอุดมสิน ชื่นใจ ยางวิทยาคาร DLIT ส่ือการสอน เร่ือง ไฟฟ้าสถิต

นายจิรพันธ์ แก้วจ าเริญ

นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม หนองอียอวิทยา DLIT เร่ือง Tweened Animation

โปรแกรม Flash

นางสาวอุดม บุดศรี ลานทรายพิทยาคม การบวกทศนิยม

นางสาวจีระวรรณ วังอาจ

บัญชรีำยละเอียด ผลกำรประกวดสื่อ VTR กำรปฏิบัตทิีด่ ี(Best Practice) ของโรงเรียน

(แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงวันที ่๒๖ กันยำยน ๒๕๖๑)

ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำดว้ยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
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ผลงานระดับ ดี

    ชนะเลิศ     

ผลงานระดับดีมาก

๕

๔

๓

๒
รองชนะเลิศอันดับ ๑

 ผลงานระดับดีมาก

รองชนะเลิศอันดับ ๒

 ผลงานระดับดีมาก

         ชมเชย        

  ผลงานระดับดีมาก

         ชมเชย        

 ผลงานระดับดีมาก



รำงวัล ชื่อผู้ส่งผลงำน โรงเรียน ชื่อผลงำน

นายนฤพล สายวิลัย หนองแวงวิทยาคม สร้างสรรค์ สร้างสุข สร้างองค์ความรู้

ด้วยส่ือคุณภาพ DLIT

นายเกียรติศักด์ิ มานุจ า ธาตุศรีนคร การจดัการศึกษาด้วยเทคโนโลย ีDLIT 

นางน้ าผ้ึง ลับสูงเนิน ศรีสุขวิทยา การจัดการศึกษาด้วย DLIT

นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ ไทรแก้ววิทยา DLIT@SKW

นายสกลเดช เวชกามา ตาเบาวิทยา ครูตาเบา ITLA 2018

นายภาณุ ครอบเพชร ขนาดมอญพิทยาคม ผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ

Best Practice วถิีขนาดมอญสอนอาชีพ

นายอนันต์ พิลาจันทร์ โนนแท่นพิทยาคม ระบบจ านวนและตัวเลข

การจดัการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล

ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)

นายสุวพันธุ ์อุส่าห์ดี แตลศิริวิทยา รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และส่ิงแวดล้อมตามหลักอริยสัจส่ี

ผสานหลัก 3R เพือ่ความยั่งยืน

นายธนพงศ์ ประพานศรี นาดีวิทยา การพัฒนาครูใช ้DLIT ในการจดัการเรียนรู้

นางสาวนภารัตน์ เสนาใญ่ วังข่าพัฒนา การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล (DLIT)

นายฐานะ บุญรอด มัธยมทับทิมสยาม 04 การจัดการเรียนการสอนผ่าน DLIT

ว่าที ่ร.ต.เอกวัฒน์ ค าเสียง มัธยมจารพัตวิทยา การจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์บูรณาการ DLIT

นายประเสริฐ ทองอุดม จอมพระประชาสรรค์ การจัดการศึกษาด้วย DLIT

ผลงานระดับ ดี

(แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงวันที ่๒๖ กันยำยน ๒๕๖๑)

ผลงานระดับ ดี

บัญชรีำยละเอียด ผลกำรประกวดสื่อ VTR กำรปฏิบัตทิีด่ ี(Best Practice) ของโรงเรียน

ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำดว้ยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT


