
 

                                                            
 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที ่  474 / 2556 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2556 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป) 

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

   ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรยีนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ประจําปการศึกษา 2556  
ในระหวางวันที่  29 – 30  ตุลาคม  2556  โดยกําหนดจัดงาน  5 จุด  ไดแก  โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนแกนนคร
วิทยาลัย โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนกลัยาณวัตร และโรงเรียนขามแกนนคร นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยาง
มีประสิทธิภาพ จงึแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป)  ณ 
โรงเรียนนครขอนแกน  ดังตอไปนี ้
 
 

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

 9.  นางศุภิสรา  มูลประสาน        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพม. 25                        กรรมการ 
10. นายเอนก  ตรีภูม ิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองสองหองวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
11. นายอนันต  ชุมผาง  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

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

4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
6.  มอบผลการแขงขนัใหฝายเกียรตบิัตรจัดทําเกียรตบิัตร 
7.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
8.  สรุป รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 
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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   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา       กรรมการ 
3.  นางวนิดา  ทองศร ี   ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                กรรมการ 
4.  นายสัณฐิติ  จํานอก    ครูโรงเรียนทานางแนววิทยายน                          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.  นายวัฒนชัย  สุขกระโทก  ครูโรงเรียนพล     กรรมการ 
3.  นายเทพพนม  บุระคํา   ครูโรงเรียนลําน้ําพอง                            กรรมการ 
4.  นางสายหยุด  ภิรมยไกรภักดิ ์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
5.  นายณัฐวุฒิ  วิเศษหวาน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2   กรรมการ 
6.  นางสาวสุพาสน  แสงสุรินทร  ครูโรงเรยีนน้ําพองศึกษา     กรรมการและเลขานุการ     

 

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

1.  นายทินกร  สดสุชาต ิ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน    ประธานกรรมการ 
2.  นายภิญโญ  โจมศร ี  ครูโรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
3.  นางธนภรณ  เหลาคนคา ครูโรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
4.  นายชานนท  มุงเขตกลาง ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
5.  นางรัชนีย  วงศไกรสิน  ครูโรงเรียนโคกสพีิทยาสรรพ    กรรมการ 
6.  นางมยุรี  จันทรา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานกุาร     

 

2.5  การสรางสรรคภาพดวยการปะติด 
         ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นางจิตประสงค  ไพศาลพงศ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน         ประธานกรรมการ 
2.  นางพุทธรักษา  พิมพพันธ  ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา   กรรมการ 
3.  นางเพ็ญประภา  วันละคํา  ครูโรงเรยีนเขาสวนกวางวิทยานุกลู  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.  นายชาญวิทย  มณีเรือง ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา   กรรมการ 
3.  นางอรภาวิน  งามดี  ครูโรงเรียนภูผามาน    กรรมการ 
4.  น.ส.กันยกานต  เขตคาม ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม   กรรมการ 
5.  นายทศยันต  โยชัย  ครูโรงเรียนมวงหวานพฒันศึกษา   กรรมการ 
6.  นายปรีชา  สุทธิราวุธ   ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา    กรรมการและเลขานุการ     

 

 มีหนาที่ 1.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
  2.  จัดทําแบบบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนด 
  3.  ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  4.  รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
  5.  ประสานงานกับกรรมการดําเนินงานเพื่อจัดทําเกียรตบิัตร 
 

(3)  คณะกรรมการฝายเอกสารและจัดทําเกียรติบัตร  ประกอบดวย 
1.  นางดัชนีพร  จงเทพ   ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           ประธานกรรมการ 
2.  นายปริพัฒน  ไสยสาล ี ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                    กรรมการ 
3.  นายสืบพงษ  วิชัยผิน  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                    กรรมการ 
4.  นางสาวพรทิพย  สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                    กรรมการ 
5.  นายเสริมพล  แสบงบาล ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                                     กรรมการ 
6.  นางสาวทัศนีย  วงศนรา       ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่  
1. รับ  Username/Password  สําหรับการลงทะเบียนนกัเรียนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการ 

     กองเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ  ตามวัน  เวลา  ที่กําหนด 
 3. จัดพิมพขอมลูรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน/เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง 
    บัตรประจําตัวกรรมการ  ฯลฯ  พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ  และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังจากแขงขันเสรจ็สิ้น 
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 5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน  เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ           
              ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
 6. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกจิกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน  ครูผูฝกสอนสําหรบัโรงเรยีนที่ไมสามารถเขาระบบได  พรอมทั้งจัดสงมอบ 
              เกียรติบัตร 
 8. สรุปผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 
 

(4)  คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 
1.  นางขนิษฐา  ถ้ําหิน    ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           ประธานกรรมการ 
2.  นางศิริรัตน  อุนเกิด  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                       กรรมการ 
3.  นางประภัสร  ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
4.  นายสุทธิพงษ  โฮมแพง ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
5.  Mr. Bien  Doan The  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                      กรรมการ 
6.  นางอรอุมา   สุวรรณหงษ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่  
จัดเตรียมน้ําดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการตัดสิน 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสืบไป 
 
 
                                       สั่ง   ณ  วันที่   30  กันยายน   พ.ศ.  2556 

                                                                           
                                                                        (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 
 
  


