
                                                         
                                     คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
                                                           ที่  409 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2557 
                                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
                                                 -------------------------------- 
 ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 
ระหวางวันที่  14 – 15  ตุลาคม  2557  โดยกําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน  6 จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรยีน
ขอนแกนวิทยายน โรงเรียนขามแกนนคร  โรงเรียนกลัยาณวัตร โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย และโรงเรียน             เทพศิริ
นทร ขอนแกน นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว                
อยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดังตอไปนี ้

1.  กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย       

(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

 1. นายธนัท          ไชยทิพย     ผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา                          ประธานกรรมการ                             
 2. นายวิไลศักดิ์      วรรณศรี          ผูอํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา            รองประธานกรรมการ                             
 3. นายจิรโรจน       รอยดาพันธุ      ผูอํานวยการโรงเรียนโคกนางามพทิยาสรรพ         รองประธานกรรมการ    
 4. นายสุภาพ         ผิวขาว            ผูอํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม                กรรมการ                     
 5. นายสมศักดิ์   บานเหลา        ผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา               กรรมการ                  
 6. นายชัยสิทธิ์        ผาจันทร        ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก               กรรมการ    
 7. นายศราวุธ   รูปญญา  ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม      กรรมการ 
 8. นายสงกรานต    อุดทารุณ       ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประชานุสรณ                        กรรมการ 
 9. นายวิเชียร        ชาโนสี          รองผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา        กรรมการ 
 10. นายวิแมน       บุญมาธรรม    รองผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา        กรรมการ 
 11. นายนพดล     ชาลีคาร         รองผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา        กรรมการ  
 12. นายกฤษฎางค  แสงจันทร      รองผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา  กรรมการ
 13. นายพิเชษฐ      เชื้อทอง          รองผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา  กรรมการ  
 14. นายกุศล         หาญสุริย         รองผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ 
        15. นายสุชีวิน        ปตานุวัฒน   รองผูอํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม กรรมการ 
 16. นางสุกัญญา     อนรรฆพันธ รก.ผอ.กลุมนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา กรรมการ 
 17. นางวิไลวรรณ    พรมสิทธิ ์  หัวหนาฝายวิชาการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ 
        18. นางพัชรา       สิงหหลง          รองผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา             กรรมการและเลขานุการ 
        19. นางปนัดดา นามวิจิตร เลขานุการศูนยฯภาษาไทย                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        20. นางไยดี     หงษเหิน ผูชวยเลขานุการศูนยฯภาษาไทย          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        21. นางนิรัติศัย    สุดเพาะ  ผูชวยเลขานุการศูนยฯภาษาไทย          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          /มีหนาที.่............ 
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มีหนาที่      
               1. อํานวยการใหการสนบัสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
          2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
          3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย               
           4. วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 

5. รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกิจกรรม 
6. ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
7. มอบผลการแขงขันใหฝายขอมูลสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
8. ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          
9.สรปุรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรมสงคณะกรรมการฝายเลขานุการภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 

 (2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  ประกอบดวย 

2.1  กิจกรรมอานเอาเรื่อง (อานในใจ) 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นางสุจิตรา  สวางโรจน  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน       ประธานกรรมการ 
          2.  นางบงกช    วิลาศร ี   ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม                      กรรมการ 

3.  นางบัวสุวรรณ   โสภา   ครู โรงเรียนบานไผ          กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1.  นางนวลจันทร   เขตอนันต        ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                    ประธานกรรมการ 
2.  นางวิชญารัตน ธรรมาวิวัฒนกลุ ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร                                   กรรมการ 
3.  นางสาวนิชานันท เขาราธ  ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู      กรรมการและเลขานุการ 

2.2  กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย      

          1.  นางวิไลพร    ทัพซาย  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    ประธานกรรมการ                                                                    
2.  นางจันทรเพ็ญ ทองลน  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
3.  นางดวงจันทร   เกาเกศเกียรติกุล ครู โรงเรียนแวงนอยศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

   ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย 

1. นางสาวจริยาพร  สงิมทอง   ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร             ประธานกรรมการ 
2. นางนงลักษณ  วัฒนะพิทักษสกลุ  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ           
3. นางพรรณี     ชัยทอง            ครู โรงเรียนขามแกนนคร               กรรมการและเลขานุการ 

2.3 กิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ              

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นางวรรณวรางค โอฬาริกพันธุ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             ประธานกรรมการ 
2. นางไพศรี    จันทรแดง ครู โรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 

          3. นางเพ็ญจันทร   เลขะพฒันพล ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม     กรรมการ 
4. นางแจมจันทร  จันทรหลา ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                กรรมการและเลขานุการ    
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       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1. นางนงลักษณ  อภัยพันธุ ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน             ประธานกรรมการ 
2. นางอมรรัตน  สงวนญาต ิ  ครู โรงเรียนบานไผ                       กรรมการ 
3. นางธัญวรัตน     บัวระภา       ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
4. นางนิดาวัลย    วิวัฒนะ        ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการและเลขานุการ   

 หมายเหต ุ กรรมการหมายเลขที่ 4  มีหนาทีป่ลอยตัวผูเขาแขงขัน  

2.4 กิจกรรมพาทีสรางสรรค                                                         

ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นางขวัญตา  นามศรีฐาน ผูทรงคุณวุฒ ิ    ประธานกรรมการ 
2. นางประภสัสร  โพธจิักร  ผูทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
3. นายโยธิน  อางยานต ผูทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
4. นางไยดี  หงษเหิน  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา    กรรมการ 
5. นางสาวสุภาวด ี สีมาพล ครู โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1. นางภัชราภรณ ค่ําคูณ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ประธานกรรมการ
 2. นายนิพนธ  เหลาหา  ผูทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 

3. นางสาวณัฐาภรณ ชมภูนุช  ผูทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ
 4. นางนงลักษณ  เชาวพานิช ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยาคม   กรรมการ
 5. นางสาวสุภาพร แสงลบั  ครู โรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหต ุ 1. กรรมการหมายเลข 4 ทําหนาที่พิธีกร 
    2. กรรมการหมายเลข 5 ทําหนาที่ปลอยตัวผูเขาแขงขัน 

2.5 กิจกรรมแตงบทรอยกรอง 

     ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นางปทิตตา  ไชยทิพย ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
          2.  นางสอนศร ี  อนุชน  ครู โรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 

3.  นางสุมาลา  ดําเนตร  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1.  นายประยูร      ลาแสง    ครู โรงเรียนพล                     ประธานกรรมการ  
2. นางจีระนันท  พรประเสริฐ ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร                    กรรมการ 
3. นางเยาวลักษณ จันทรศลิา ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ  

 2.6 กิจกรรมการประกวดเลานิทาน (นักเรียนเรียนรวม) 

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น ม.1 – 3  และม.4-6  ประกอบดวย 

1.  นางสาวลักขณา พวกเมืองพล ครู โรงเรียนบานไผ           ประธานกรรมการ 
2.  นางสุนภา  ทิทา  ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม           กรรมการ            
3.  นางสาวอรอาภา หาญวระ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ      
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2.7 กิจกรรมการประกวดหนังสือเลมเล็ก (นักเรียนเรียนรวม) ระดับชั้น ม.1 – 3 และ ม.4-6  ประกอบดวย 

1.  นางสุนิสา  สําราญวงษ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
          2.  นางนิศากร  มูลเพีย  ครู โรงเรียนนครขอนแกน                      กรรมการ 

3.  นายรัชตะ  แกวสะอาด ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ                                                             

มีหนาที่  

           1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
 2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

1.  นางปนัดดา        นามวิจิตร     ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา           ประธานกรรมการ 
2. นางไยดี  หงษเหิน  ครู  โรงเรียนมัญจาศึกษา                         กรรมการ 
3. นายวินัย  ปานเนาว ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                          กรรมการ 
4. นางสาวกนกรัตน   จิตผดุงวิทย    ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                      กรรมการ 
5.  นางเพชรดารินทร   วัฒนานุสิทธิ ์ ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                      กรรมการ 
6. นางสาวสุดาวรรณ   ซื่อตรง  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                     กรรมการ 
7.  นางแจมจันทร     จันทรหลา     ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                     กรรมการ 
8.  นางสุมาลา     ดําเนตร  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                              กรรมการ 
9.  นางศิรลิักษณ  ธรรมสุจริต ครู โรงเรยีนมญัจาศึกษา            กรรมการ 
10. นางนิรัติศัย    สุดเพาะ  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ 

 1.  รับ Username/Pasword  สําหรบัการลงทะเบียนการใชโปรแกรมกบัคณะกรรมการเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3. จัดพิมพขอมลูรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ 
     ใบปะหนาซอง/บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ 
                         แขงขันและตัดสิน 

 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทกึผลคะแนนสูระบบทันทหีลงัการแขงขัน 
     เสร็จสิ้น โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่  15 ตุลาคม  2557 

 5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการ 
                        เลขานุการทราบ  ภายในวันที่ 16  ตุลาคม  2557 
 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
           8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
        /4. คณะกรรมการรบัและตรวจสอบ... 
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(4) คณะกรรมการรับและตรวจสอบผลการแขงขัน 

1. นางสาวกนกรัตน  จิตผดุงวิทย ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. นางเพชรดารินทร   วัฒนานุสิทธิ ์ ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                       กรรมการ 
3. นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ 1. รับผลการแขงขันทุกกจิกรรม 
 2. ตรวจสอบความถูกตองของคะแนนที่กรรมการตัดสินนําสงมา 

(5) คณะกรรมการฝายประมวลผล 

1. นางนิรัติศัย   สุดเพาะ  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา             ประธานกรรมการ 
2. นายอรรถกร  โคตนารา ครู โรงเรียนคําแคนวิทยาคม               กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ ธรรมสุจริต ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่  1. บันทึกคะแนนผลการแขงขันทุกกิจกรรมเขาในระบบ 

 (6)  คณะกรรมการฝายจัดสถานที่แขงขัน  ประกอบดวย 

1. นางนงลักษณ   อภัยพันธุ ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน              ประธานกรรมการ 
 2. นางจรรยง  กระพี้แดง         ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 

3. นางนฤมล    อัครปรีชาศาสตร    ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
4. นางนงลักษณ   วัฒนพิทักษสกุล    ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
5. นางจร ี  วรชิณ      ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
6. นางนงลกัษณ   เชาวพานิช     ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
7. นางพิชญสมร   อินทรจักรพงษ ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงทักษะ/หองเกบ็ตัวผูเขาแขงขันในบางทักษะ 
 2. จัดทําผังสถานที่ที่ใชแขงขันทกัษะ 
 3. จัดทําปายช่ือทักษะที่แขงขันในหองแขงขัน 

4. จัดสถานที่รบัรายงานตัวของผูเขาแขงขัน 

(7)  คณะกรรมการฝายปฎิคม  ประกอบดวย 

  1. นางปารม ี  คุณแกว  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวปทมา   นาแถมเงิน ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 3. นางสาวญาตา  กรุณากร ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 4. นางจันทรเพญ็   ทองลน  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 5. นางปทติตา     ไชยทิพย ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 6. นางปยนาถ     ฝายอุประ ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                                กรรมการ 

7. นางอรวรรณ    อวยศักดิ์ไชยงค   ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา                         กรรมการ 
 8. นางนภัสดล  ลํานามนต  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน         กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 จัดหาอาหารวาง/อาหารกลางวันของคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและคณะกรรมการ
ที่มาเยี่ยมชมทั้ง  2  วัน 
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(8) คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ประกอบดวย 

1. นางจรรยสมร  เกษสิมมา ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน           ประธานกรรมการ 
 2. นางจุฬาภรณ    ภูสดสูง    ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 3. นางกุลวดี  บงแกว            ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน          กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ 
   ประชาสัมพันธเสียงตามสายเกี่ยวกบัสถานที่  เวลา จัดการแขงขัน และ ผลการแขงขัน 

(9) คณะกรรมการฝายประสานงาน  ประกอบดวย 

 1. นางสุจิตรา     สวางโรจน    ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นางจันทรเพญ็  ทองลน    ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                    กรรมการ 
3. นางนวลจันทร    เขตอนันต ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 
  

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
                              สั่ง   ณ    วันที่   26  กันยายน   พ.ศ.  2557 

            
                                                               (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

 ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 25 
  


