
 

                                                            
 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที ่  415 / 2557 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2557 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป) 

.......................................................................................... 
 

   ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรยีนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ครั้งที่  64  ปการศึกษา 
2557  ในระหวางวันที่  14 – 15  ตุลาคม  2557  โดยกําหนดจัดงาน  6 จุด  ไดแก  โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียน
ขามแกนนคร  โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศริินทร 
ขอนแกน นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยาง
มีประสิทธิภาพ จงึแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป)       
 

(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
1.  นายสวัสดิ์  แกวชนะ   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสองหองวิทยา               ประธานกรรมการ 
2.  นายวาสนา  ไชยศึก  ผูอํานวยการโรงเรียนพล            รองประธานกรรมการ 
3.  นายบุญหนา  บัวนาค  ผูอํานวยการโรงเรียนโนนขาวิทยา                         กรรมการ 
4   นายมนตรี  ถ้ําหิน  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา      กรรมการ 
5.  นายเปลี่ยน  จงเทพ       ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา       กรรมการ 
6.  นายสมนึก  เรื่องลือ           ผูอํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา                   กรรมการ 
7.  นายสุริยา  ทองบุญมา  ผูอํานวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอปุถัมภ     กรรมการ  

 8.  นางสดใส  สวัสดิรมย            นักวิชาการชํานาญการ  สพม. 25                             กรรมการ 
9.  นายเอนก  ตรีภูม ิ           ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา              กรรมการและเลขานุการ 
10.  นายอนันท  ชุมผาง  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาที่  
 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 3.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย                 

4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
7.  มอบผลการแขงขนัใหฝายเกียรตบิัตรจัดทําเกียรตบิัตร 
8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
9.  สรุป รายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม สงคณะกรรมการฝายเลขานุการภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 
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(2)  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  ประกอบดวย 
2.1  การแขงขันรวม “ศิลปสรางสรรค” 

         ระดับชั้น  ม.1 – 3  และ  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1.  นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ ์    ครูโรงเรียนขามแกนนคร     ประธานกรรมการ 
2.  นายกิจวัฒน  แสนศรีระ    ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                         กรรมการ 

 3.  นางธนภรณ  เหลาคนคา      ครูโรงเรียนขามแกนนคร           กรรมการ 
4.  นายรพีพงษ  วงศภูธร     ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู    กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐรินทร  วัลลเมธารัตน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม        กรรมการ 
6.  นางดิจิตรตะ  แวดลอม    ครูโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม      กรรมการและเลขานุการ                   

        

2.2  การแขงขันวาดภาพระบายส ี
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  และ  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายสุจินต  หอมสิน   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      ประธานกรรมการ 
2.  นายบรรจบ  ทัพซาย   ครูโรงเรยีนชุมแพศึกษา       กรรมการ 
3.  นางวนิดา  ทองศร ี   ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                กรรมการ 
4.  นายสัณฐิติ  จ้ํานอก    ครูโรงเรียนพล                            กรรมการ 
5.  นางระเบียบ บุตรสุโพธิ ์  ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม    กรรมการ 
6.  นายประมวลพจน  สนิทโกศัย  ครูโรงเรียนบานไผ      กรรมการและเลขานุการ     

 

2.3  การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี 
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  และ  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายอาทิตย  เกษจันทร  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา     ประธานกรรมการ 
2.  นายนรา  บุญลือ   ครูโรงเรียนสีชมพูศกึษา    กรรมการ 
3.  นายเทพพนม  บุระคํา   ครูโรงเรียนลําน้ําพอง                            กรรมการ 
4.  นางสายหยุด  ภิรมยไกรภักดิ ์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
5.  นายณัฐวุฒิ  วิเศษหวาน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2   กรรมการ 
6.  นางสาวสุพาสน  แสงสุรินทร  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการและเลขานุการ     

 

2.4  การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค 
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  และ  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายภิญโญ  โจมศร ี  ครูโรงเรียนบานไผ     ประธานกรรมการ 
2.  นายทินกร  สดสุชาต ิ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
3.  นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม    กรรมการ 
4.  นายชานนท  มุงเขตกลาง ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
5.  นางรัชนีย  วงศไกรสิน  ครูโรงเรียนโคกสพีิทยาสรรพ    กรรมการ 
6.  นางมยุรี  จันทรา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ     

 

2.5  การสรางสรรคภาพดวยการปะติด 
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นางจิตประสงค  ไพศาลพงศ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน          ประธานกรรมการ 
2.  นางพุทธรักษา  พิมพพันธ  ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา   กรรมการ 
3.  นางเพ็ญประภา  วันละคํา  ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู  กรรมการ 
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4.  นายณรงคศักดิ ์ หิตาพิสุทธิ ์  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา   กรรมการ 
5.  นางสาวศศิธร  มาลาเพชร  ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา   กรรมการ 
6.  นายอนันต  ชุมผาง     ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ    
  

2.6  การแขงขันวาดภาพลายเสน 
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  และ  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายสุนันท  พันธรัตน  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา          ประธานกรรมการ 
2.  นายทวนทอง  วงษปญญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการ 
3.  นายเกรียงศักดิ ์ เหลาภักด ี ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
4.  นางพรสวรรค  พันธุสุระ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   กรรมการ 
5.  นายชาญวิทย  มณีเรือง ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา   กรรมการ 
6.  นายพินิจ  กุณาศล  ครูโรงเรียนบานไผ     กรรมการและเลขานุการ     

 

2.7  การแขงขันประติมากรรมลอยตัว 
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  และ  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายทินกร  สดสุชาต ิ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน           ประธานกรรมการ 
2.  นางอรภาวิน  งามดี  ครูโรงเรียนภูผามาน    กรรมการ 
3.  น.ส.กันยกานต  เขตคาม ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม   กรรมการ 
4.  นายทศยันต  โยชัย  ครูโรงเรียนมวงหวานพฒันศึกษา   กรรมการ 
5.  นายณรงคฤทธิพงษ  ย่ังยืน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
6.  นายปรีชา  สุทธิราวุธ   ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา    กรรมการและเลขานุการ    

 2.8  การแขงขันกิจกรรมเรียนรวม 
         ระดับชั้น  ม.1 – 6  ประกอบดวย 

1.  นางเอมอร  จันทาตีด  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา           ประธานกรรมการ 
2.  นายกรินทร  ทองธวัช  ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม   กรรมการ 
3.  นายอลงกรณ  สุทธิประภา ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร   กรรมการ 
4.  นายคคนปกรณ  อินศร ครูโรงเรียนหนองนาคําวิทยา   กรรมการ 
5.  นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษทอง ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน    กรรมการ 
6.  นางสาวเปรมนิดา  เคาสงค  ครูโรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ    

 

 มีหนาที่  
 1.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
 2.  จัดทําแบบบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมลูสารสนเทศ 
 3.  ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4.  รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
 5.  ประสานงานกับฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทกึคะแนนผานระบบ 
 6.  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 
1.  นางดัชนีพร  จงเทพ   ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           ประธานกรรมการ 
2.  นายชัยยา  เวฬุวรรณ  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
3.  นายปริพฒัน  ไสยสาล ี ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
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4.  นายสืบพงษ  วิชัยผิน  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
5.  นางสาวพรทิพย  สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
6.  นางประภัสสร  ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
7.  นางสาววรลักษณ  กะลาม ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
8.  นางสาวทัศนีย  วงศนรา       ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
9.  นางสาวพัชราภรณ  รูปต่ํา ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                    กรรมการและเลขานุการ 

 

 มีหนาที่  
1. รับ Username/Password สําหรบัการลงทะเบียนการใชโปรแกรมกบัคณะกรรมการเลขานุการ 

 2. ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
           3. จัดพิมพขอมลูการแขงขัน/สถานที่แขงขัน/เกณฑการแขงขัน/แบบบันทกึคะแนน/ใบปะหนาซอง/บัตร 
     ประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน 
 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และทกัทกึคะแนนสูระบบทันทหีลงัการแขงขันเสร็จสิ้น  
     โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่ 15  ตุลาคม  2557 
 5. สงแบบรายงานผลการแขงขนัมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการเลขานุการ 
     ทราบภายในวันที่ 16  ตุลาคม  2557 
 6. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกจิกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 (4)  คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 

1.  นางขนิษฐา  ถ้ําหิน    ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา            ประธานกรรมการ 
2.  นางศิริรัตน  อุนเกิด  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                       กรรมการ 
3.  นายประยุทธ  บัวแสง  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
4.  นายสุทธิพงษ  โฮมแพง ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
6.  Mr. Bien  Doan The  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
7.  นายขัตติยะ  มีแกว  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
8.  นางอรอุมา   สุวรรณหงษ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่  
จัดเตรียมน้ําดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการตัดสิน 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาทีด่วยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสืบไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                          สั่ง   ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2557 
 

                                                                        
                                                                        (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 


