คำสั่งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์
ที่ 2 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับเขตพื้นกำรศึกษำ สหวิทยำเขต 1 - 4
(กำรงำนอำชีพ เทคโนโลยี)
……………………………………………….
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดาเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 สหวิทยาเขต 1 – 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยมอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนินการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าร่วมประกวด แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักบริหารงานการศึกษาตอนปลาย (สมป.) ที่กาหนดระเบียบปฏิบัติการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33และเพื่อให้
การดาเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันในแต่ละรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก ให้ขวัญและกาลังใจ
ประกอบด้วย
1. นายไพศาล วุฑฒิลานนท์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเจต 33
2. นายสาเริง บุญโต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
3. นายจาลอง ภู่สมเก่า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
4. นายวุฒิ อุดมสินานนท์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
5. นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต 1
6. นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร
ประธานสหวิทยาเขต 2
7. นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ประธานสหวิทยาเขต 3
8. ดร.แสน แหวนวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประธานสหวิทยาเขต 4
9. นายองอาจ ดีประดวง
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม. 33
10. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
11. ผู้อานวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ในสหวิทยาเขตที่ 1 - 4 สังกัด สพม. ๓33

1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานอาชีพ) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
(1.1) ว่าที่ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
ประธาน
(1.2) นายสุเพียรชุติพงษ์ แท่งทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
รองประธาน
(1.3) นายสาโรจน์ พฤษภา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา
กรรมการ
(1.4) นายแชม มุ่งดี
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา
กรรมการ
(1.5) นายวีระพล สายหอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(1.6) นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(1.7) นางกฤตวรรณ เรืองทุม
ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(1.8) นางสุทิน ไกรเพชร ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(1.9) นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
(1.10) นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
(1.11) นางวรรณา ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(1.12) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
(1.13) นางสมคิด จารัตน์
ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
(1.14) นางจารุณี สว่างปัญญา ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
(1.15) นางเพ็ญศรี ดีเสมอ
ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
(1.16) นางรุ่งทิวา ผลเกิด
ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
(1.17) นางดวงตา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ในการแข่งขัน บริเวณอาคารที่ใช้ในจัดการประกวด
แข่งขันและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ระบบสียง โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ประกอบด้วย
(2.1) นายวีระพล สายหอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
ประธาน
(2.2) นายชัยณรงค์ บุญคุ้ม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(2.3) นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(2.4) นายอาทร เสาสูง
รองผู้อานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(2.5) นายพุทธวรรษ พันชนะ ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(2.6) นางอัญชลี สุทธิธรรม
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(2.7) นายศุภชัย ม่วงอร่าม
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ

(2.8) นางพรรณี จันทรดี
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(2.9) นางจารุณี สว่างปัญญา ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
(2.10) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
(2.11) นายศุภชัย บุติมาลย์
ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(2.12) นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครูโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
(2.13) นายอรุณ ประทัยงาม พนักงานราชการโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(2.14) นายอดูนเดช คานุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภำพนักเรียน มีหน้าที่ รับรายงาน
ตัวของผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบความถูกต้องผู้เข้าแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันทักษะและด้านวิชาการ สรุปผลการ
แข่งขันเพื่อส่งที่ฝ่ายกรรมการกลาง ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
3.1.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3
(1) นางพัชรา ศิริเลิศพงษ์พันธุ์
ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
ประธานกรรมการ
(2) นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวล
ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
กรรมการ
(3) นายทรงชัย บุญสุยา
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3.1.2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-6
(1) นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่น
ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ประธานกรรมการ
(2) นางสุภริน บุญพั่ว
ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
กรรมการ
(3) นายอภิสิทธิ ตรงศูนย์
ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
กรรมการ
3.1.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
(1) นายพุทธวรรษ พันชนะ
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม ประธานกรรมการ
(2) นายชุมพล สติมั่น
ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
กรรมการ
(3) นายประเสริฐ บุญคล้อย
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
กรรมการ
3.1.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
(1) นายวินัย คางาม
ครู โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
(2) นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(3) นายสมเกียรติ กลั่นกาเนิด
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
3.1.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม. 1-3
(1) นางสายปัญญา อนันตกาล
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประธานกรรมการ
(2) นางอัญชลี สุทธิธรรม
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(3) นางผ่องศรี พัวพันธ์
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
3.1.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม. 4-6

(1) นางนิภา หลิมศิริวงษ์
ครู โรงเรียนสิรินธร
ประธานกรรมการ
(2) นางระวีวรรณ งามสะอาด
ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
กรรมการ
(3) นางบุษรินทร์ วรมากุล
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
3.1.7 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
(1) นายไพสิทธิ์ คงทน
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
(2) นายชนาวุธ คงดี
ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
กรรมการ
(3) นายพิทยา ติงสะ
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กรรมการ
3.1.8 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม. 4 - 6
(1) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
(2) นางสาวสาอาง ใจใหญ่
ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
กรรมการ
(3) นายสมหมาย หลอมประโคน
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
3.1.9 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาด การจัดสวนถาดแบบชื้น ม. 1-3
(1) นายยุทธนา พุทธานุรักษ์
ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
(2) นายประยูร ยวงแก้ว
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
(3) นายสุรนนท์ เรืองไกล
ครู โรงเรียนพญารามวิทยา
กรรมการ
3.1.10 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว ม. 4-6
(1) นางสาวละเอียด มีแก้ว
ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
(2) นายเด่น ทรงศิลป์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(3) นายกุศล แพนภูงา
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กรรมการ
3.1.11 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม. 1-3
(1) นางพัชรี ศุภเขตกิจ
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
(2) นางวรรณา ทรงศิลป์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(3) นางขวัญใจ ควรดี
ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
กรรมการ
3.1.12 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม. 4-6
(1) นางพัชรี ศุภเขตกิจ
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
(2) นางวรรณา ทรงศิลป์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(3) นางขวัญใจ ควรดี
ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
กรรมการ
3.1.13 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม. 1-3
(1) นางเพ็ญศรี ดีเสมอ
ครู โรงเรียนสิรินธร
ประธานกรรมการ
(2) นางสุณี ยืนยาว
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการ
(3) นางอารยา ฉัตรทอง
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
กรรมการ
3.1.14 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6
(1) นางจารุณี สว่างปัญญา
ครู โรงเรียนสิรินธร
ประธานกรรมการ

(2) นางสาววิภาวรดา ประกอบดี
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการ
(3) นางจารุรัตน์ จันทเขต
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
3.1.15 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3
(1) นางละออ กระแสโสม
ครู โรงเรียนพญารามวิทยา
ประธานกรรมการ
(2) นางพรรณี จันทรดี
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(3) นางกอบกุล บุญวร
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
กรรมการ
3.1.16 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.4-6
(1) นางวิไลวรรณ โสแก้ว
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม ประธานกรรมการ
(2) นางทัดทรวง ศรีพรหม
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
(3) นางนาตยา ชิดชอบ
ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
กรรมการ
3.1.17 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-3
(1) นางสมคิด จารัตน์
ครู โรงเรียนสิรินธร
ประธานกรรมการ
(2) นางเนตรชนก สาคัญยิ่ง
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
กรรมการ
(3) นางอัญชลี สุทธิธรรม
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
3.1.18 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-6
(1) นางสมพร สาระนิม
ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
ประธานกรรมการ
(2) นางอัญชลี สุขศรี
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
(3) นางวิจิตรา วิเวกวินย์
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กรรมการ
4. คณะกรรมการกลางและประสานงานการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดทาเอกสารการรายงานตัวของนักเรียน
เพื่อให้กรรมการตัดสินแต่ละรายการ และรับผลการแข่งขันจากกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) ประกอบด้วย
(4.1) นายเด่น ทรงศิลป์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
ประธานกรรมการ
(4.2) นางวรรณา ทรงศิลป์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(4.3) นางวิไลวรรณ โสแก้ว
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(4.4) นางอัญชลี สุทธิธรรม
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
(4.5) นางจารุณี สว่างปัญญา ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
(4.6) นางรุ่งทิวา ผลเกิด
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(4.7) นายอรุณ ประทัยงาม
พนักงานราชการ โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(4.8) นายอดูนเดช คานุ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(4.9) นางดวงตา บุติมาลย์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
(4.10) นายณกรณ์ บารุงธรรม พนักงานราชการ ร.ร.สาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(4.11) นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ นักศึกษาฝึกประสบการณ ร.ร.สาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
(4.12) นางสาววิสุดา สานุสันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.สาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

5. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปรายงานการแข่งขัน มีหน้าที่ สรุปผลการประกวดแข่งขันและรายงาน
ผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม นาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ จัดทาเกียรติบัตรมอบให้นักเรียน
ครู และคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(5.1) นางกฤตวรรณ เรืองทุม ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
ประธานกรรมการ
(5.2) นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
(5.3) นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
(5.4) นางวรรณา ทรงศิลป์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(5.5) นางวิไลวรรณ โสแก้ว
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
(5.6) นางรุ่งทิวา ผลเกิด
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
(5.7) นางดวงตา บุติมาลย์
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(5.8) นายณกรณ์ บารุงธรรม พนักงานราชการ ร.ร.สาโรงทาบวิทยาคม กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มกาลังความรู้
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเจริญก้าวหน้า
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)
(นายเลิศชาย สุขประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

