
 
รางคําสัง่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 

ที่     477 /2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  -------------------------------- 

  ตามทีส่ํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2556 
ในระหวางวันที่ 29-30 ตุลาคม  2556 โดยกําหนดจัดงาน 5 จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรยีนขามแกนนคร  นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม   และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที ่   
ตั้งไวอยางมีประสทิธิภาพ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ณ  โรงเรียนกัลยาณวัตร    ดังตอไปนี ้

(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

 1.  นายลิขิต  เพชรผล  ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร       ประธานกรรมการ 
 2.  นางประดับศร ี หุนทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย               รองประธานกรรมการ 
 3.  นายวิชิต    พลบํารุง  ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา  รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
 4.  นายสมยศ   มีลุน  ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสรมิ    กรรมการ 
 5.  วาที่รอยตรีพจิิตร ราชบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร  ขอนแกน    กรรมการ 
 6.  นายสมศักดิ ์ บานเหลา ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จงัหวัดขอนแกน กรรมการ 
 7.  นายโสภณ  มาตราสงคราม ผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ 
 8.  นางพัชร ี  แทงทอง  ศึกษานเิทศกชํานาญการพิเศษ  สพม.25    กรรมการ 
9.  นายอนันต  เดชโยธิน รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการและเลขานุการ 
10. นางพิณภาคย บุตรจันทร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. นายสุดิงษ  เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวรัชน ี ภูหลงเพีย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นางรัชนีย  เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางอรุวรรณ  ศักดิ์คําดวง ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

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

4. วินิจฉัย ตัดสิน ชี้ขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
 

5. รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการการจัดการแขงขันและตัดสิน 
6.  มอบผลการแขงขันใหฝายเกียรตบิัตรจัดทําเกียรตบิัตร 
7.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
8.  สรุป  รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 

       /2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขัน 
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(2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน     ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมเพลงคุณธรรม 
 

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3       ประกอบดวย 

1. นายบวร  ใจปา  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู ประธานกรรมการ 
2. นางพัฒนาภรณ ฉัตรวิโรจน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ 
3. นางสุดารัตน  แกวตาบรรเจิด ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวชลธิชา สุคนธขจร ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน     กรรมการ 
5. นางสาวบรรจง มุกดา  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย 

1. นายพิเชษฐ  เชื้อทอง           รองผูอํานวยการโรงเรยีนชนบทศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรินทร  อาลัยลกัษณ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
3. นางสิรญิดา  เลิศบญุสถาพร ครูโรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
4. นางอัจฉราวรรณ คัมภีระม ี ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
5. นางเสนห  พวงมาลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ   
  

2.2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

       ชุดที ่1  ระดับชั้น   ม.1 – 3 ประกอบดวย 

1. นายสมยศ  มีลุน  ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสรมิ   ประธานกรรมการ 
2. นางพิสมัย  เดิมสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา    กรรมการ 
3. นางสาวกรกนก หลอดอาสา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
4. นายพงศกร  พรอมสุข ครูโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม    กรรมการ 
5. นายปรีดา  มุขพรหม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย 

1. นายวิชิต  พลบํารุง       ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองพัฒนศกึษารัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นางกิ่งทอง  เชื้อทอง  ครูโรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
3. นางประดบั  วิชาคํา  ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน    กรรมการ 
4. นางสาวบรรจบ จอนเกาะ ครูโรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  กรรมการ 
5. นางนิธิดา  เบาศร ี  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ     

 
2.3 กิจกรรมภาพยนตรสั้น 

ระดับชั้น   ม. 1 – 6   ประกอบดวย 

1. นายแวง  พลบรุ ี  รองผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุหงา  ภักดี  ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม    กรรมการ 
3. นายอารมณดี  อาจนุการ ครูโรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
4. นายสุทธิพล  ทองเทียม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
5. นายสุพล  พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
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2.4 กิจกรรมละครคุณธรรม 

ระดับชั้น   ม. 1 – 6   ประกอบดวย 

1. นายสมศักดิ ์       บานเหลา   ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการขอนแกน     ประธานกรรมการ 
2. นายกฤตชัย          ชุมแสง  ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม    กรรมการ 
3. นางรพิธร        เสนาไชย  ครูโรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
4. นางประภสัสร        โพธิเกต  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
5. นางลัดดาวัลย        อุปลา  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
 

2.5  กิจกรรมละครประวัติศาสตร 

ระดับชั้น   ม. 1 – 6   ประกอบดวย 

 1. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางปรีดาวัลย  ทองสิงห  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
 3. นางนวลจันทร  เลิศศึกษากลุ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการ 
 4. นายศักดิ์ชัย  เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     กรรมการ 
 5. นางอรนุช  ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
 
2.6  กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม 

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3 ประกอบดวย 

1. นายชูเดช  แกวดวง  รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนรงค  เติมอินทร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
3. นางมาล ี  เสารสงิห ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ    กรรมการ 
4. นางวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
5. นางยุพิน  ภูคําแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย 

1. นายไมตรี  โพธิ์นิล  รองผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทรขอนแกน  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพล  ตางจงราช ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      กรรมการ 
3. นายอุดมพร  อภิญญาเมธากลุ ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร    กรรมการ 
4. นางสาวจิราย ุ  ตาหลา  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    กรรมการ 
5. นางอุบล  เจริญศิร ิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ   
 

2.7 กิจกรรมมารยาทไทย   

ชุดที ่1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นายอํามาตย  นิรันดรกลู รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร   ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพันธ  แกวกัณหา ครูโรงเรียนเปอยนอยศึกษา    กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  หลาอภัย ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางยุพิน  พันธุดิษฐ ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา    กรรมการ 
5. นางนันทยา  พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
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       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย 

1. นางประดบัศร ี หุนทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา  เกงกวาสิงห ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
3. นางมณีรัตน   ลาจันทกึ ครูโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
4. นายมนตรี  กรมทํามา ครูโรงเรียนทานางแนววิทยายน    กรรมการ 
5. นางสุชาดา  ทองสมบรูณ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ   
 

2.8  กิจกรรมสวดมนตแปล 

ระดับชั้น   ม. 1 – 6   ประกอบดวย 

1. วาที่รอยตรีพจิิตร ราชบุตร           ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน   ประธานกรรมการ 
 2. วาที่ ร.อ.ภาคภูมิ   มุพิลา  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา     กรรมการ 
 3. นางอัมพร  จริยพันธุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
 4. พระศุภชัย  ศุภกิจโฺจ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  กรรมการ 
 5. นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร ครูโรงเรียนพลพัฒนศึกษา     กรรมการ 
 6. นางนพวรรณ  เพชรสรุิวงษ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน     กรรมการ 
 7. นางสุภาวด ี  กุลเลิศจริยา ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 

8. พระอาจารยฮอนดา    วาทสทฺโธ ครูพระโรงเรียนประภัสสรวิทยา/เลขานุการวัดศรีนวล กรรมการ 
 9. นางกัลยาณี  พลบํารุง  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
2. จัดทําแบบบนัทึกการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
 5. ประสานงานกบักรรมการดําเนินงานเพือ่จัดทําเกียรติบัตร 
 
2.9 การประกวดมารยาทไทย (นักเรียนเรียนรวม) 
 

1. นายปยศักดิ ์  บุญกลา  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญแข  กัลยาณลาภ ครูโรงเรียนโสตศึกษาขอนแกน    กรรมการ

 3. นางทองขันฑ  ชนชนะชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
 4. นางมยุรี    เชื้อพระพา ครูศูนยการศึกษาพิเศษเขต 9    กรรมการ 
 5. นางรินชลา    โพธิ์ศรี  โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
 6. นายปญญา  พราหมณไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร               กรรมการและเลขานุการ 
 

(3)  คณะกรรมการฝายสารสนเทศ    ประกอบดวย 

1. นายสุพล  พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        ประธานกรรมการ 
2. นางยุพิน  ขนุทอง  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
3. นายวิเชียร  เสาวกลุ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
4.นายทศพล  ศิริคุปต     นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
5. นายณัฐวุฒ ิ  เขตผดุง  นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
6. นายเทพรัตน  ศรีคราม  นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 



 5
 
7. นางวิภา  เมืองสอน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่ 1.  รับ Username/Pasword  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรยีนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการ 
               กองเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

1. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทหีลังการแขงขันสร็จสิ้น   
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน 2556 

 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ 
      ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครผููฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรตบิัตร 
  8. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

(4) คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 
 1. นางมัญชร ี  คีรีรัตน   ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     ประธานกรรมการ 
 2. นายสนิท  เนียมสา  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
 3. นางสุดาวด ี  โชติกีรติเวช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
 4. นางเพชรรัตน  แพงปสสา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
 5. นางเรียม  ธีรปฐว ี  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
 6. นางสาวธัญลักษณ ทองดอนโต นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
 7. นายเกียรติ์นิพนธ สุริยนต  นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
 8. นางพรจิตต  ไกรขุนทศ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่ 1. ใหการตอนรับผูรวมงาน และจัดเตรียมเครื่องดืม่รับรองแขกผูมารวมงาน 
  2. จัดหาน้ําด่ืมสําหรบันักเรียน 
  3. จัดเตรียมอาหารวาง  อาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการตัดสิน 
 
 (5)  คณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ ประกอบดวย 
 

 1. นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     ประธานกรรมการ 
 2. นางสมจิตร  ชินบุตร  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่ 1. วางแผน กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ 
  2. ประชาสัมพันธตลอดงาน 
  3. ประสานงานอื่นๆทีเ่กี่ยวของ 
 

(4)  คณะกรรมการฝายพยาบาล  ประกอบดวย 
 1. นางสุพิดา  โนพันธุ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     ประธานกรรมการ 
 2. นางสุปรียา  ธุระการ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 

        /มีหนาที.่....... 
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มีหนาที่ 1. จัดเตรียมอปุกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน และบุคลากรดูแลตลอดการจัดงาน 
  2. ประสานงานอื่นๆทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
                                          สั่ง   ณ    วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.  2556 
 

                           
                                                                        (นายรงัสรรค   เถื่อนนาด)ี 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


