เกิดวันที่ 27 เมษายน 2506

การศึกษา
พ.ศ. 2516
		
พ.ศ. 2519
		
พ.ศ. 2522
		
พ.ศ. 2526
		
		
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2530
		
พ.ศ. 2533
		

ประวัติส่วนตัว
นายสายัน สุขเฉย

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 			
อำ�เภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 			
อำ�เภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิทอง “จินดามณี”
อำ�เภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วุฒิครูประโยคประถมการช่าง(ปป.ช.) นาฏศิลปชั้นกลางปีที่ 3
(ดุริยางค์ไทย) วงปี่พาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 			
อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วุฒิครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เกียรตินิยม
อันดับ 2 วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) 			
วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2526 ครู 1 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำ�เภอภูสิงห์ (เดิม อำ�เภอขุขันธ์) จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2528 ครู 2 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำ�เภอภูสิงห์ (เดิม อำ�เภอขุขันธ์) จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำ�เภอภูสิงห์ (เดิม อำ�เภอขุขันธ์) จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2532 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ อำ�เภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2535 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ อำ�เภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2542 อาจารย์ 2 ช่วยราชการงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป
		
สำ�นักงานการประถมศึกษาอำ�เภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 					
พ.ศ. 2546 ครู ค.ศ. 2 ช่วยราชการ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 				
		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพท.ศรีสะเกษ เขต 3)
พ.ศ. 2551 นักประชาสัมพันธ์ 7ว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ
				
		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพท.ศรีสะเกษ เขต 3)
พ.ศ. 2552 นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ
			
		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพท.ศรีสะเกษ เขต 3)
พ.ศ. 2553 นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ
			
		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
พ.ศ. 2556 นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ 		
		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
		
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
พ.ศ. 2561 นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ 				
		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
		
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		
(DLICT)

คติประจำ�ใจ
ผลงานที่ผ่านมา

“ความพยายามเป็นบ่อเกิดแห่งความสำ�เร็จ”

โปรแกรมและเว็บเพจ
- สร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐานด้วย Adobe Dreamweaver
- สร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐานด้วยภาษา PHP
- สร้างเว็บเพจด้วย PHP-Nuke กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- สร้างเว็บเพ็จด้วย WordPress กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- สร้างเว็บเพ็จด้วย Joomla
- สร้างเว็บเพจด้วย PHP-Nuke กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- พัฒนาโปรแกรมการสมัครเข้ารับการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์วิทยุออนไลน์/วิทยุชุมชน
(phonepr) สมัครผ่านเว็บด้วย Adobe Dreamweaver, PHP และฐานข้อมูล MySQL Database
- พัฒนาโปรแกรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมผ่านเว็บ (train) ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL
Database
- พัฒนาโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเด็กนักเรียนภาคบังคับ (poe3) ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL
Database
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร สถานศึกษา(Phone) ด้วยภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL Database
- พัฒนาโปรแกรมสั่งจองบันทึกประจำ�วัน (ไดอารี่)ผ่านเว็บ(school,school2) ด้วยภาษา PHP และฐาน
ข้อมูล MySQL Database
- พัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Microsoft Access 2007 สำ�หรับองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล
- เขียนโปรแกรมระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำ�วัน (diary) ผ่านเว็บด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล
MySQL Database
- พัฒนาโปรแกรมระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุด/มุมหนังสือของสถานศึกษา (schoollibrary) ด้วย Adobe
Dreamweaver, ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL Database
- สร้างโปรแกรมบันทึกวาระงาน/กิจกรรมผ่านเว็บ (schedule) ด้วย Adobe Dreamweaver, PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL Database
- เขียนโปรแกรมลงเวลาประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เวอร์ชั่น 1 ด้วย Microsoft Access 2013
- พัฒนาโปรแกรมสืบค้นหนังสือในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Education Area Management Support System : AMSS++)
- พัฒนาโปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 สำ�หรับสร้าง Web server, FTP, DNS, MySQL
Database และกำ�หนดสิทธิ์การใช้งานใหแก่ User
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 สำ�หรับสร้าง Proxy server, DHCP
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 สำ�หรับสร้างวิทยุออนไลน์
- ติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) ภายในและภายนอก

วิทยากร
- การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐานด้วย Dreamweaver , PHP และ ฐานข้อมูล MySQL Database
- การสร้างเว็บเพจด้วย PHP-Nuke และ ฐานข้อมูล MySQL Database
- การสร้างเว็บเพ็จด้วย WordPress และ ฐานข้อมูล MySQL Database
- การสร้างระบบวิทยุออนไลน์ ด้วยโปรแกรม SAM Broadcaster
- การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- การตัดต่อเสียงเพื่อการจัดรายการวิทยุและประกอบวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Adobe Audition
- ตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro , Corel VideoStudio Pro X2-8
- การตัดต่อภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
- การใช้งานโปรแกรมจับภาพหน้าจอเสำ�หรับการจัดทำ�เอกสาร
- การใช้งานโปรแกรมจับภาพหน้าจอสำ�หรับทำ�สื่อวีดิทัศน์
- การเขียนข่าวทางการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การใช้งานโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเด็กนักเรียนภาคบังคับ (poe3) ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- การใช้งานโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ของ สพฐ.
- การใช้งานโปรแกรมระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำ�วัน (diary) ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- การใช้งานโปรแกรมห้องสมุด สพฐ.เวอร์ชั่น 3.0
- การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area
Management Support System : AMSS++)
- การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :
SMSS)
เอกสารและคู่มือการใช้งาน
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเด็กนักเรียนภาคบังคับ (poe3) ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุด/มุมหนังสือของสถานศึกษา (schoollibrary)
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ของ สพฐ.
- คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area
Management Support System : AMSS++)
- คู่มือการสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐานด้วย Dreamweaver และ ฐานข้อมูล MySQL Database
- คู่มือสร้างเว็บเพจด้วย PHP-Nuke
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงเวลาประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เวอร์ชั่น 1
- คู่มือการใช้งานระบบวิทยุออนไลน์
- การเขียนข่าวทางการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์
- คู่มือการพัฒนาโปรแกรมสืบค้นหนังสือในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Education Area Management Support System : AMSS++)
- คู่มือการพัฒนาโปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)
สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ตำ�บลหนองฉลอง อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทร 0 4567 1259 โทรสาร 0 4567 1333 มือถือ 08 1760 1146
E-Mail : sayan4925@gmail.com facebook : https://www.facebook.com/sayan.sukchoei
เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ http://www.sisaketphp.net/pcs
ID Line : 0817601146

