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 1.6.นายณัทกร แก้วประชุม รองผู้อํานวยการ          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 1.7.นายศุภวัฒน์ อวะภาค รองผู้อํานวยการ               กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 1.8.นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รองผู้อํานวยการ                    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 1.9. นายไพโรจน์ เพชรคง  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ      กรรมการ 
 1.10.นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
 1.11.นางกาญจนา บุญเลิศ  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน        กรรมการ 
 1.12. นางศศธิร ณรงค์ฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์       กรรมการ 
 1.13.นายพิษณุ ธรรมรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ    
 1.14. น.ส.ณฐัธภา ชูเย็น  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
 1.15. นางกชนิกา วงศ์วรนุช  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
 1.16.นางเครือมาศ แก้วทอง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่กํากับ อํานวยการ วางแผนให้คําปรึกษา แนะนํา ดูแล อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 
และผู้เข้าประกวด ดูแลอํานวยการการดําเนินการประกวดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม     
และแก้ไขปัญหาในการดําเนินการคัดเลือก ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 ประกอบด้วย 
 2.1. นายธวัชชัย  ขวัญทองยิ้ม  รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 2.2. นายวีระ ฤทธ์ิเทวา  รองผู้อํานวยการ    รองประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 2.3. นายอาหมัด เบ็ญอาหล ี รองผู้อํานวยการ      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 2.4. นายไพโรจน์ เพชรคง  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 
 2.5. นายประกอบ มณีโรจน์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ     กรรมการ 
 2.6.นายปราโมทย์ ย้อยดํา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ     กรรมการ 
 2.7. นายพิษณุ ธรรมรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   กรรมการ 
 2.8.นางกาลัญญู นฤปิยะกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ    กรรมการ 
 2.9.นางเครือมาศ แก้วทอง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการ  
 2.10.นางสุจารี ศรีสมัพุทธ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการ 
 2.11.นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 
 2.12.นางกชนิกา วงศ์วรนุช  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 -/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที ่ 
 1.วางแผน กําหนดกรอบแนวทางการเตรียมการดําเนินงาน และขับเคลื่อน ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องเพ่ือการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.เสนอรายช่ือคณะกรรมการตัดสินในนาม สพป.สงขลา เขต 2 
 3.จัดทําบัญชีรายช่ือผู้เข้าประกวด โดยประสานงานข้อมูลจากฝ่ายผู้ดูแลระบบเพ่ือปิดประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และส่งมอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เ พ่ือใช้ในการจัดทําผังและจัดสถานท่ี 
 4. รวบรวมบัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสินจากทุก สพป./สพม.เพ่ือแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา 
คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินทั้ง 19 ชุด พร้อมเสนอร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประเมินผล 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกคําสั่งแต่งต้ัง  
 5.จัดทําหนังสือแจ้งผู้มีส่วนในเรื่องที่เก่ียวข้องทุกประเภท ตลอดจนจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเพ่ือให้ฝ่าย
ดูแลระบบนําเข้าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
 6.สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทเพ่ือเสนอโครงการในการบริหารจัดการงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 500,000 บาทให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดทําประมาณการ ดูแลอํานวยความสะดวก 
ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการในแต่ละชุด 
 7. จัดทําบัญชีลงเวลาและรับรายงานตัว จัดเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการในแต่ละชุด 
 8. จัดทําคู่มือคณะกรรมการตัดสิน ฯ เอกสารประกอบการดําเนินการประกวดของคณะกรรมการ 
ตัดสินการประกวด    
 9. จัดทําเครื่องมือวัดประเมินผล และแบบสอบความความพึงพอใจเพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการสรุป 
วิเคราะห์ รายงานผลการดําเนินงาน 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิและพสัด ุ
ประกอบด้วย 
3.1. นายสมนึก ผิวทอง  รองผู้อํานวยการ        ประธานกรรมการ 

     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 3.2. นางศศิธร ณรงค์ฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการ    รองประธานกรรมการ 

     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 3.3. นางเพ็ญวดี บุญรอด  นักวิชาการเงินและบัญชี ฯ        กรรมการ 
 3.4. นางศิวาภรณ์ นาครัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯ           กรรมการและเลขานุการ 

 3.5. นางจิตรา แก้วบุตร   นักวิชาการเงินและบัญชี              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 3.1. ศึกษารายละเอียดในกิจกรรมโครงการ ฯ เพ่ือร่วมวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3.2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย แบบฟอร์ม เพ่ือการดําเนินงานให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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 3.3. การจัดหา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการ 
แต่ละฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพโดยอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรการประหยัด 
 3.4. สรุปการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ การรวบรวมเอกสารเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ 
ให้แล้วเสร็จตามกําหนด 
 3.5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ประกอบด้วย 
 4.1. นางเพ็ญศรี เนาวศิลป์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     ประธานกรรมการ
 4.2. นายธนธรณ์ มีบุญ     ช่างปูน 4      กรรมการ 
 4.3. นายสุธรรม คงสะอาด  ช่างปูน 4      กรรมการ 
 4.4. นายอนัฐ บิลสมัน  พนักงานขับรถ      กรรมการ 
 4.5. นายประภาส สุวรรณมณี  พนักงานขับรถ      กรรมการ 
 4.6. นายนครินทร์ ลี้ธนพาณิชย์  พนักงานขับรถ                กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 1.ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูล ความต้องการในการใช้ยานพาหนะ  เพ่ือ
นําสู่การวางแผนการดําเนินงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดเตรียมยานพาหนะ พนักงานขับรถยนต์เพ่ือให้ความสะดวกกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
 ประกอบด้วย 
 5.1. นายอาจินต์ สุขศรสีังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางงาม  ประธานกรรมการ 
 5.2. นายจันทแสน วงศ์ชนะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา   กรรมการ 
 5.3. นางดลพร นิลดี   นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่
 1.ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือสรุปรายละเอียดนําเข้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 2. บันทึกภาพ และรายละเอียด เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. คณะกรรมการฝ่ายกรรมการติดสินกลาง ประมวลผลและ สรุปผลการประกวด 
 ประกอบด้วย 
 6.1. นายประกอบ  มณีโรจน์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ    ประธ านกรรมกา ร 
 6.2. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 6.3. นายนิพล พุฒคง   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ                  กรรมการ 
 6.4. นางชุติมา สุนันทเกษม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ                  กรรมการ 
 6.5. นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
 6.6. นางชนิกา ดวงจักร์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลคะแนนของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละประเภท 
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดอันดับของผู้เข้าประกวด ตามแบบสรุปผลของคณะกรรมการ
ตัดสินในแต่ละประเภท  
 3.ลงนามรับรองในแบบสรุปผลของคณะกรรมการ ฯ จํานวน 2  ฉบับ เพ่ือจัดเก็บในซองสรุปผล 
การประกวดในแต่ละประเภท อันประกอบด้วย 
  3.1.แบบการให้คะแนนของผู้เข้าประกวดแต่ละคน 
  3.2.แบบสรุปผล จํานวน 1 ฉบับ 
 ปิดผนึกซองเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนอีก 1 ฉบับให้เลขานุการนําส่งคณะกรรมการฝ่ายวางระบบ                 
Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร 
 4.จัดส่งคณะกรรมการตัดสินกลาง เ พ่ือเป็นกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินฯไม่มา                 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 5. ประกาศเวลาประกวด และหมดเวลาประกวดในแต่ละภาค พร้อมช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนพอ
สังเขปเท่าน้ันเพ่ือไม่ให้รบกวนเวลาการนําเสนอ การตัดสินของกรรมการในแต่ละชุด 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรตบิตัร 
ประกอบด้วย 

 7.1. นายปราโมทย์  ย้อยดํา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ    ประธานกรรมการ 
 7.2. นายภานุวัฒน์ วังเจริญ  เจ้าหน้าที่ ICT      กรรมการ 
 8.3. น.ส.ศศิมน ยางทอง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการ 
 8.4. ว่าที่ ร.ต.หญิงปรษิญา แก้วมณ ีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดโคกม่วง  กรรมการ 
 8.5. น.ส.สุภารัตน์ จําปาคํา  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดหูแร่    กรรมการ 
 8.6. น.ส.เบญญาภา ไชยสุข  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านต้นส้าน       กรรมการ 
 8.7. น.ส.สวิตตา ดําสองศรี  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดท่าแ   กรรมการ 
 8.8. นางวรรณวิษา แก้วจันทร์   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนท่าจีน ฯ  กรรมการ 
 8.9. นางกาลัญญู นฤปิยะกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 8.10.นางนันทภัค พันดร   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

-/มีหน้าที…่ 
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มีหน้าที ่
 1. วางระบบ ดูแล ประสานงาน ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของแต่ละ สพป./สพม. เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์เป็นไปตามระบบและเง่ือนไขของระยะเวลาของปฏิทินที่กําหนด 
 2. สรุปประมวลผล รายงานผลคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ออกแบบ รูปแบบเกียรติบัตร การสั่งทําเกียรติบัตร เพ่ือให้จัดทําเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่าง ๆ ตามคําสั่งที่ สพฐ.ลงนาม การจัดทําเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน การจัดทําเกียรติ
บัตรเพ่ือให้กับตัวแทนระดับภาคใต้ทั้ง 3 อันดับ 
 4. การจัดพิมพ์เกียรติบัตรผู้เก่ียวข้อง เพ่ือบรรจุซอง จัดส่งให้ฝ่ายรับรายงานตัวในแต่ละประเภทเพ่ือ
ใช้แจกจัดสรรให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในวันประกวด คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 
 5. การจัดวางระบบในรายรายงานผลการประกวดเพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าประกวดทราบ 
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ มีสถานที่ที่จัดต้ังป้ายประกาศไม่น้อยกว่า 2 แห่ง เพ่ือให้บริการ 
 6. คณะทํางานแบ่งออกเป็น 4  ส่วน ดังน้ี 
  6.1. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารสรุปผล 
                           จากคณะกรรมการตัดสินกลาง โดยมีประธานกรรมการลงนามแล้ว จึงจะส่งต่อให้ 
                           คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์ประกาศผล 

  6.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์ประกาศผลมีไม่น้อยกว่า 4 ชุด จัดพิมพ์ และส่งการพิมพ์ 
ปร ะก า ศ ใ ห้ จํ า น วน  4  สํ า เ น า  เ ล ข า นุ ก า ร ฝ่ า ย ต ร ว จ สอบ  ก่ อ น ใ ห้ คณะก ร ร มก า ร ปิ ด ป้ า ย 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  จํ า น ว น  2  ฉ บั บ ใ น ก า ร นํ า ไ ป ติ ด ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ อี ก  2  ฉ บั บ  จั ด ส่ ง ใ ห้  
                         1) เก็บผลที่ประธานคณะกรรมการ  

        2) ใช้ในการลงนามรับเกียรติบัตรของผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ 
  6.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์ ตรวจสอบเกียรติบัตร 

6.4. คณะกรรมการฝ่ายแจก/มอบเกียรติบัตร และรับใบคําร้องการตัดสินการประกวดเพ่ือให้
ผู้สงสัย ที่จะย่ืนใบคําร้องต่อคณะกรรมการตัดสินกลาง 

 7. นําผลการประกวดเข้ารายงานผลอย่างไม่เป็นทางการผ่านเว็บไซต์ในทันที 
 8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตดัสนิการประกวด  จํานวน 19 ขดุ ๆ ละ 2 คน   
 ประกอบด้วย 
 8.1. นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ  ประธานกรรมการ 
 8.2. น.ส.จิราภรณ์ ขจิตวิวัฒน์  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองหวะ  กรรมการ 
 8.3. น.ส.ธนาทิพย์ วัชระ   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเกาะนก   กรรมการ 
 8.4. น.ส.วาทินี พ้นภัย   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ  กรรมการ 
 8.5. น.ส.กมลเนตร นาคเนียม  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางแฟบ  กรรมการ 
 8.6. นางนลินดา ยูโซะ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านนาแสน       กรรมการ 
 8.7. ว่าที่ ร.ต.หญิงฤทัย มะกะ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดควนเนียง  กรรมการ
 8.8. น.ส.สุไหวนา เบ็ญสะอิ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง  กรรมการ 
 8.9. .น.ส.สุดารัตน์ รัตนโชเต  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา  กรรมการ 
                -/8.10.น.ส.สุกฤตยา... 
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 8.10. น.ส.สุกฤตยา เล็กสุทธ์ิ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดคลองแห   กรรมการ 
 8.11. น.ส.ภาวิดา วิเชียร  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย  กรรมการ 
 8.12. น.ส.โซเฟียร์ หมานแอ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ  กรรมการ 
 8.13. น.ส.อัจฉรา คเชนทร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม  กรรมการ 
 8.14. น.ส.รัตนา พาหุลรัตน์  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดดอน   กรรมการ 
 8.15. นางดราภรณ์อวะภาค   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งงาย กรรมการ 
 8.16. น.ส.สุปราณี พงศ์ประยูร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่       กรรมการ 
 8.17. น.ส.สุดารัตน์ โสภารัตนากร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านป่ายาง        กรรมการ 
 8.18. น.ส.วารี ช่วยรัตนะ   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธ์ิ  กรรมการ 
 8.19. น.ส.มุขดา สุขทาน  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งกรรมการ 
 8.20. นางมยุรี สว่างวรรณ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเก่าร้าง  กรรมการ 
 8.21. น.ส.ฮับเส๊าะ หมัดสุไหลหมาน อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดยางหยี  กรรมการ 
 8.22. น.ส.วนิดา สุขสะปาน  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านกําแพงเพชร กรรมการ 
 8.23. นางทิพวรรณ แก้วมณ ี อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเขาพระ  กรรมการ 
 8.24. น.ส.สุรญัชนา ช่ืนพิบูล  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านม่วง  กรรมการ 
 8.25. นางกัญญาภัค อันชดเชย  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านไสท้อน  กรรมการ 
 8.26. น.ส.อรอุมา เพชรหมาด  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนดินแดง  กรรมการ 
 8.27. น.ส.วิลาวดี นวลห้ิน อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านชายคลอง  กรรมการ 
 8.28. น.ส.ฑิรนิทิพย์ จันทรน้์อย  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนเนียง  กรรมการ 
 8.29.นางกชนิกา  วงศ์วรนุช นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 1. รับเอกสารการลงทะเบียนรายงานตัวและเอกสารหลักทางทางการเบิกจ่ายเงินจากคณะกรรมการ                 
ฝ่ายเลขานุการ/ฝ่ายการเงินในวันประชุมซ้อมการดําเนินงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ 
 2. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน และให้ลงทะเบียนโดยลงลายมือช่ือปฏิบัติงานทั้ง 3 วันทําการ                 
คือ วันที่ 12 - 13 - 14 ธันวาคม 2558 และเอกสารรายงานการเดินทาง 
 3. ติดต่อประสานงานที่ พักกับฝ่ายขาย เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสินเข้าพัก โดยเลขานุการ 
คณะกรรมการชุดใดให้บริการและจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ห้องเข้าพักของคณะกรรมการชุดน้ัน เพ่ือสะดวกใน
การให้บริการและการบริหารจัดการงานใน 3 วันทําการ 
 4. รับรายละเอียดเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดในชุดที่ตัวเองรับผิดชอบจากคณะกรรมการรับ  
ตรวจสอบ คัดแยกเอกสารผลงาน และตรวจสอบจํานวนเอกสาร ก่อนลงนามรับเอกสารนําเข้าสู่สถานที่ห้อง
อ่านผลงาน  
 5.จัดเรียงลําดับเอกสารตามลําดับในทะเบียนผู้เข้าประกวด เพ่ือสะดวกในการจัดส่งผลงานให้
คณะกรรมการตัดสินการประกวด 
 6. ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการอ่านผลงาน ตรวจสอบเอกสารการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ 
ในระหว่างที่คณะกรรมการสรุปและอ่านผลงานเสร็จในวันที่ 13 ธ.ค.58 

           -/7. จัดเก็บ... 
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 7.จัดเก็บผลงานที่กรรมการอ่านเสร็จแล้วใส่ซองเดิมจัดเรียงตามลําดับไว้ในห้องอ่านผลงาน เพ่ือใช้ 
สําหรับการส่งคืนผู้เข้าประกวดที่ผ่านการประกวดแล้วเสร็จ  
 8. ตรวจสอบซองเอกสารสรุปคะแนน จะมีแผ่นป้ายบอกเวลา "เหลือ3 นาที" และ "หมดเวลา" โดยให้ 
เลขาคนที่ 1 เป็นคนจับเวลา และบอกยกป้ายตามกําหนด และคนที่สองเป็นคนรวบรวม สรุปคะแนนในแบบ 
สรุปคะแนน 
 9. เลขาคนท่ี 1 ตรวจสอบความถูกต้องของผลสรุปก่อนให้คณะกรรมการทั้งสามท่านตรวจสอบและ 
ลงลายมือช่ือในแบบสรุป จํานวน 2 ฉบับ และนําเอกสารแบบให้คะแนนรายบุคคลของทุกคนที่เข้าประกวด                 
เรียงตามลําดับ โดยมีงบหน้าที่แบบสรุป จํานวน 2 ฉบับ บรรจุซองมอบให้ประธานคณะกรรมการตัดสิน 
 10.ก่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการตัดสิน หัวหน้าเลขานุการแจ้งผู้เข้าประกวดทุกคนทราบ 
ขั้นตอน วิธีการ และการส่งเอกสารผลงานคืนหลังเสร็จสิ้นการประกวดชุดน้ันในแต่ละภาค  โดยภาคเช้าให้รับ                 
เอกสารผลงานคืนในเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายให้รับเอกสารผลงานคืนในเวลา 16.00 น. 11. จัดทําใบ
รั บ คื น เ อ ก ส า ร ผ ล ง า น  ห รื อ ใ ช้ ใ บ ป ะ ห น้ า ก า ร รั บ เ อ ก ส า ร  เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด ล ง น า ม 
รับเอกสารคืน โดยให้ไปรอรับหน้าห้องประชุมเล็ก(ห้องอ่านผลงาน) 
 12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.คณะกรรมการฝา่ยรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด 
 ประกอบด้วย  
 9.1. นางกาญจนา บุญเลิศ  ผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสริมสถานศึกษาเอกชน     ประธานกรรมการ 
 9.2. นางรัตนาภรณ์ ศรีอนันต์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการ 
 9.3. นางวิรภา วิลัยรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการ 
 9.4. นางบังอร ทะไวทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   กรรมการ 
 9.5. นางวรรณา จันทโร   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางเหรียง    กรรมการ 
 9.6. นางวรีวรรณ สุวรรณชาตรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการ 
 9.7. นางสุมาลี  บุญรัศม ี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   กรรมการ 
 9.8. นางพรจิต จันทสุวรรณ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   กรรมการ 
 9.9. นางธัญรดี มุณีกุล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 9.10. น.ส.นวรัตน์ น่ิมดํา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 มีหน้าที่ 
 1. จัดทําแบบรายงานตัวโดยสามารถประสานงานกับคณะกรรมการวางระบบเพ่ือนําข้อมูลผู้เข้า
ประกวดมาจัดทําแบบรายงานตัว โดยแยกเป็นประเภทรางวัล และภาคเช้า-ภาคบ่าย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมลงนาม 
 2. สรุปผลผู้เข้าร่วมการประกวดเพ่ือแจ้งคณะกรรมการตัดสินกลางเพ่ือทราบ 
 3. ให้บริการตอบข้อซักถามแก่ผู้เก่ียวข้อง 
 4. ช่วยเหลือคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการในการแจกเอกสารผลงานคืนแก่ผู้ เข้าประกวด 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
           -/10.คณะกรรมการ... 
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10.คณะกรรมการตดัสินการประกวด จํานวน 16 ชดุ ๆ ละ 3 คน 
 ประกอบด้วย 
 ชุดที่ 1 ครผูู้สอนยอดเย่ียม ระดบัก่อนประถมศึกษา/กลุม่สาระศลิปะ และสขุศกึษาและพละศึกษา 
 1.1.นายไพโรจน์ เพชรคง ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล          ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 1.2. นายสมควร จันทรวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 
 1.3. นายสมชาย สุขกรม   ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 ชุดที่ 2 ครผูู้สอนยอดเย่ียม กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
 2.1. นายสนอง  ศรีเกตุ    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนารี  ประธานกรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 2.2.นางบุญเรือน ปานจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 2.3. ดร.ปัญญา ศรีลารักษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปรางแก้ว   กรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 ชุดที่ 3  ครผููส้อนยอดเย่ียม กลุ่มสาระภาษาไทย 
 3.1. น.ส.ศศิกาญจน์ รัตนศรี       อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 3.2. นางชลธิชา  ปล้องบรรจง   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพัทลุง เขต 2 
 3.3. นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 ชุดที่ 4 ครูผูส้อนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระสังคมศกึษา  
 4.1. ว่าที่ ร้อยตรีธีรศักด์ิ ลิ่มปนดุษฎีอดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 4.2. นางสุคนธ์ เทพณรงค์  ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 4.3. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย  ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 ชุดที่ 5 ครผูู้สอนยอดเย่ียม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 5.1. นาอาทร จันทรแ์ดง   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 5.2. นายมนตรี อารีราษฏร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
           5.3. นางบุญฑพ เลี่ยนจํารูญ  ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน        กรรมการ
                                           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
                    -/ชุดที่ 6... 
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 ชุดที่ 6 ครผูู้สอนยอดเย่ียมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 6.1. ดร.ศิริอร รัตนอุดม     ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ      ประธานกรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 
 6.2.นางอุรา เสนาเพ็ง   ครู โรงเรียนดีบุกพังงานวิทยายน   กรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 6.3.นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 ชดุที่ 7 ครผูู้สอนยอดเย่ียม กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
 7.1. นางชุติมา สุนันทเกษม   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 
 7.2. นางวรรณี พุ่มสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 7.3. นางนงเยาว์ วรรณดี   ครู โรงเรียนเมอืงสุราษฎร์ธานี    กรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 ชุดที่ 8  ครผููส้อนยอดเย่ียม กิจกรรมแนะแนว และบูรณาการ 
 8.1. นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์  อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําแพงเพชร ประธานกรรมการ 
 8.2. น.ส.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรียะลา    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 8.3. นางฉวีวรรณ รักษแ์ก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 ชุดที่ 9 ครผูู้สอนยอดเย่ียม กิจกรรมนกัเรยีนและกิจกรรมเพื่อสงัคม 
 9.1. นายสิทธิชัย เลนุกูล  ผู้อํานวยการโรงเรียนเตชะปัตตยานุกูล ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 9.2. นางสิริกร บุญมสุิโก   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 9.3. นายสมเกียรติ ชูบัว   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 ชุดที่ 10ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศกึษา ขนาดใหญ/่ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน 
                      ขยายโอกาส/รองผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศกึษา และรองผู้อํานวยการโรงเรียน 
                      ขยายโอกาส ยอดเย่ียม 
 10.1. นายไพโรจน์  สขุวงศ์วิวัฒน์ อดีตศึกษานิเทศก์เชียวชาญ  ประธานกรรมการ 
 10.2. นายสว่าง จันทฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง  กรรมการ 
      สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 10.3. นายประยงค์ ชูรักษ์   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 

           -/ชุดที่ 11... 
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 ชุดที1่1 ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษายอดเย่ียม  ขนาดเลก็ และขนาดกลาง 
 11.1. นายประจวบ หนู่เลี่ยง   รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 11.2.นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

11.3. นายกอบขวัญ แดงบํารุง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโต้นนท์    กรรมการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3 

 ชุดที่ 12 โรงเรียนมัธยมศึกษา / ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศกึษา และรองผู้อํานวยการโรงเรียน 
                      มัธยมศึกษายอดเย่ียม 
 12.1. น.ส.สมุล ชุมทอง     รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 12.2.น.ส.สุวิภา ต้ังก่อสกุล   รองผู้อํานวยการ     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

12.3. นางประจวบ พุทธวาศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 ชุดที่ 13 โรงเรียนประถมศกึษา และโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเย่ียม 
 13.1. นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ   รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 13.2. นายนวลแสง สูคีรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร   กรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 13.3. นายถาวร หนูสงวน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเสือ   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 ชุดที่ 14  ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
     ประถมศกึษา/รองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา  
     และรองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา ยอดเย่ียม 
 14.1. นายศลใจ  วิบูลกิจ   ผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 14.2. นายชุมพล ศรีสังข ์  ผู้อํานวยการ     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 14.3. นายประสิทธ์ิ หนูกุ้ง  ผู้อํานวยการ     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

-/ชุดที่ 15... 
 
 
 
 



-12- 
 

 ชุดที่ 15 ศกึษานเิทศก์ / ผู้อํานวยการกลุ่ม และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                         ยอดเย่ียม 
 15.1. นายปราโมทย์  รัตนมงคล  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  15.2. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 15.3. นางวรพรรณ สุวรรณนิมิต ศึกษานิเทสก์ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 ชุดที่ 16 ลกูจ้างยอดเยี่ยม 
 16.1. นายวีระ ฤทธ์ิ เทวา   รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 16.2. นายปรญิญา มูเก็ม           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางแฟบ            กรรมการ               
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
 16.3. นางวรรณดี เกตุแก้ว   ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม            กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 มีหน้าที่  
 1. ศึกษารายละเอียดขั้นตอน กระบวนการดําเนินการเพ่ือการตัดสินการประกวด 
 2. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตัดสิน เพ่ือดําเนินการตัดสินไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนด ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 3. ดําเนินการสรุป รวมคะแนน โดยคิด แปลงค่าคะแนนรวมให้เป็น 100 และจัดลําดับที่ตามคะแนน
มากไปหาน้อยลงนามในแบบให้คะแนน รวบรวมเอกสารการให้คะแนนทั้งหมดจัดส่งให้กับคณะกรรมการตัดสิน
กลาง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. เข้าปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 12 ถึง 14 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โดยเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.       
และปฏิบัติหน้าที่เพ่ืออ่านผลงานและให้คะแนนประเมินในเบ้ืองต้นในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2558  พร้อม
การรับฟังตรวจสอบการนําเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวด ฯ เพ่ือสรุปคะแนนการประกวดในวันที่ 14 
ธันวาคม 2558 

11.คณะกรรมการกํากบัหอ้งประกวด 
 ประกอบด้วย 
 11.1. นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 11.2.นายสุรเนตร ไพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการ 
 11.3.นายประยุทธ จิตปาโล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
 11.4.นายปราโมทย์ พรหมสุทธ์ิ นิติกรชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
 11.5.นางรัสรินทร์ อัมพรพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบฯ                  กรรมการและเลขานุการ 
 11.6.นางวิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

-/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที ่  
 1. กํากับหน้าห้องประกวดอนุญาตให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้ช่วยของผู้เข้าประกวดเข้าจัดบูธนิทรรศการ
ได้ในระหว่างเวลา 07.00-08.30 น.  และเวลา 12.00 -13.00 น. 
 2. ตรวจสอบความพร้อมและเชิญผู้ไม่เก่ียวขอ้งห้องจากห้องประกวดในเวลา 08.31 น.ของภาคเช้า 
และเวลา 13.01 น. ของภาคบ่าย         
 3. อนุญาตใหผู้้เข้าประกวดดําเนินการขนย้ายเอกสารการจัดบูธหลังการประกวดเสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จ 
ในเวลา 12.00 น. หรือเห็นว่าการนําเสนอการประกวดทั้งแถวเสร็จสิ้นลงก็ได้ โดยไม่ใช้เสยีงหรือให้มเีสียง 
รบกวนการประกวดของกิจกรรมในแถวอื่น ๆ ให้น้อยที่สุด     
 4. ช้ีแจง ทําความเข้าใจกับผูเ้ข้าประกวดและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เข้าใจ และการแจกแบบสอบถาม 
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ตลอดจนจัดเก็บแบบเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 5. ประกาศช้ีแจงให้ผู้เข้าประกวดทราบว่า เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับทราบผลการประกวดแล้วหาก 
ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ให้สามารถรบัผลงานคืนได้ที่ห้องอ่านผลงาน 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานทีก่ารประกวด 
 ประกอบด้วย 
 12.1. นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   
 12.2. นางเรณู หนูอุไร   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    กรรมการ 
 12.3. นางพนาวรรณ เรืองมา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    กรรมการ 
 12.4. น.ส.วสาวี  จีระโร   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนนิคมฯ  กรรมการ
 12.5. น.ส.สุปรานี คงสม  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดทุ่งคา  กรรมการ 
 12.6. น.ส.สมใจ ขุนเพชร  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม  กรรมการ 
 12.7. ว่าที่ ร.ต.หญิงนิศารัตน์ จันทร์ทอง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนโส กรรมการ 
 12.8. น.ส.อรณุศรี สังขส์วัสด์ิ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนเนียงใน  กรรมการ
 12.9.นางสิริมนต์ จุลทอง  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดบางทีง กรรมการ 
 12.10.นางอรษา มณีสว่าง  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านยางงาม    กรรมการ 
 12.11. น.ส.จติติมา ปราบณรงค์  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านกรอบ  กรรมการ 
 12.12. นางโยธิกา ไมลกุล อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่  กรรมการ 
 12.13. น.ส.กมลวรรณ เพชรพิมล อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยลึก  กรรมการ 
 12.14.น.ส.อุบลรัตน์ บุญเชิญ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า  กรรมการ 
 12.15.นายประจิม บุญรังษ ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

-/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที ่
 1.วางแผน เตรียมการจัดสถานที่เพ่ือการประกวด ฯ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 2.รวบรวมข้อมูลฐานเพ่ือกําหนดการจัดสถานที่ในการอ่านผลงานของคณะกรรมการตัดสิน 
ในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 57  
 3.การออกแบบผัง การวางแผนกําหนดจัดสถานที่การประกวด การติดป้ายรหัสของผู้เข้าประกวด 
ตามแผนผังที่กําหนดทั้งในการประกวดภาคเช้าและภาคบ่าย ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์แผนผังการประกวด                 
เพ่ือประชาสัมพันธ์หน้าห้องประกวด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพ่ือแจ้งให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบในเบ้ืองต้น 
 4.การจัดสถานที่เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสินกลางใช้ในการตรวจสอบ ตรวจทานผลการประกวดของ 
คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนเคร่ืองเสียงเพ่ือใช้ในการช้ีแจงกระบวนการประกวด 
 5.การร่วมวางแผนและจัดสถานที่สําหรับคณะกรรมการฝ่ายวางระบบและรายงานผล ฯ ตลอดจน 
การประสานงานเจ้าหน้าที่โรงแรมเพ่ือจัดหาป้ายประชาสมัพันธ์ผลการประกวด จํานวน 2 จุด 
 6.การร่วมวางแผนกับคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว เพ่ือจัดสถานที่สําหรับรับรายงานตัว 
 7.การร่วมประสานงานกับฝ่ายกํากับห้องประกวดเพ่ือจัดเตรียมเครื่องเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
ช้ีแจงรายละเอียด 
 8.การจัดเวทีเพ่ือใช้ในพิธีเปิด และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องประกวดเพ่ือใช้เป็น 
สถานที่ให้บริการการถ่ายรูปที่ระลึกของผู้เข้าร่วมและผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ 
 9.จัดสถานที่สําหรับกองอํานวยการเพ่ือการบริหารจัดการของฝ่ายอํานวยการและฝ่ายเลขานุการ 
เพ่ือรับเอกสาร ข้อมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

13. คณะกรรมการฝ่ายพธิกีารเปดิ-ปดิการประกวด 
 ประกอบด้วย 
 13.1. นายวีระ ฤทธ์ิเทวา  รองผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 13.2. นายเชาวลิต คงคาเนรมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งลุง ฯ   รองประธานกรรมการ 
 13.3. นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
 13.4. น.ส.จันทร์จิรา คงสะอาด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการ 
 13.5. นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธ์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการ
 13.6. นางดารณี บุญสุย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ    กรรมการ 
 13.7. นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   
 13.8. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนํ้ารอบ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

-/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที่ 
 1.การวางแผน ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานในพิธีเปิดที่สั้นกระชับในระหว่างเวลาเริ่มพิธี คือ 
08.30 น. ถึงเวลา 09.00 น    
 2.จัดเตรียมในรายละเอียด ขั้นตอน วัสดุ อุปกรณ์ เช่น คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด ฯ ให้เกิดความ
พร้อมในการดําเนินงาน 
 3.การจัดเตรียมกําหนดมอบหมายบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับ ให้การต้อนรับ จัดส่งผล 
 และดูแลประธาน ในพิธีเปิด 
 4.การประสานงานกับฝ่ายเลขานุการในการจัดทําหนังสือเชิญ กําหนดการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้พิธีเปิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14. คณะกรรมการรบั ตรวจสอบ คดัแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน 
 ประกอบด้วย  
 14.1. นางสิรอิร  อ่อนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 14.2. นางเพ็ญศรี สองอ้อง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการ 
 14.3. นายภูวินท์ เพชรกาญจน์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองช้าง  กรรมการ 
 14.4. ว่าที่ ร.ต.หญิงวริศรา ไชยแก้ว อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดปรางแก้ว  กรรมการ 
 14.5. นายสิทธิชัย พรหมมณี  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง  กรรมการ 
 14.6. นายสชุาติ ซิรยานนท์   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ กรรมการ 
 14.7. น.ส.ศิรลิักษณ์ วิจะสิกะ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางกล่ํา  กรรมการ 
 14.8. น.ส.วัชรี บุญพิทักษ ์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรักเมืองไทย6  กรรมการ 
 14.9.น.ส.จิตลัดดา ปลื้มใจ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ําน้อยกรรมการ 
 14.10.น.ส.เปรมใจ มะณีโชติ  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดนารังนก  กรรมการ 
 14.11.น.ส.ไลลา โอกฤษ   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ 
 14.12. นางอรสา บัวช่ืน  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดเนินพิชัย  กรรมการ 
 14.13.นางเพ็ญศรี สองอ้อง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการ 
 14.14.น.ส.ศรีพิมพ์ จิตภักดี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 14.15.นางเพียงพิชญ์ สังข์ครีี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที ่
 1.ประสานงานกับฝ่ายวางระบบเพ่ือนําข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในแต่ละประเภท 
สู่การวางแผนรับ ตรวจสอบเอกสารผลงานของแต่ละ สพป./สพม.นําจัดส่งในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 
ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ 
 2.ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารของผู้เข้าประกวดในแต่ละรายจะต้องมีจํานวน 2 ชุด
(ซอง) ๆ ละ 3 เล่ม และมีความสมบูรณ์ของหน้าปกเอกสาร หน้าปกของซอง  ที่จะต้องบอกรายละเอียดตามที่
กําหนด ที่สําคัญ คือ รหัสประเภทการประกวด และตรงกับจํานวนผู้สมัครเข้าประกวดผ่านระบบเท่าน้ันและ
ซองจะต้องไม่ปิดผนึกพร้อมสําหรับตรวจ 
 3. การวางแผน กําหนดการใช้สีเชือก หรือกระดาษห่อเพ่ือใช้ในการคัดแยกผลงานตามประเภทรางวัล 
ที่เข้าประกวด เพ่ือให้สะดวกในการรวบรวม ขนย้าย และจัดสรรส่งต่อให้กับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ในเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ (ห้องอ่านผลงาน) 
 4.จัดทําบัญชีรายละเอียดแยกตามประเภท จํานวน 2 สําเนาเพื่อใช้ในการส่งผลงานให้กับ 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกรรมการตัดสินที่รับผิดชอบในแต่ละประเภทรางวัลรับ โดยการส่งมอบจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบจํานวนซองผลงาน และอ่ืน ๆ ให้สมบูรณ์ และมอบบัญชีรายละเอียดให้คณะกรรมการฝ่าย
เลขานุการกรรมการตัดสิน 1 ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 1 ฉบับ (ส่งมอบประเภทรางวัลละ 1 ซอง และ
เก็บไว้ในห้องอ่านผลงานตามประเภท  จํานวน 1 ซอง)  
 5. อยู่ประจํา ณ ห้องอ่านผลงานในวันประกวด (วันที่ 14 ธันวาคม 2558) เมื่อได้รับรายละเอียด 
ผลการประกวดในแต่ละประเภท(จากฝ่ายวางระบบ ฯ)  ให้ดําเนินการคัดแยกผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของภาคใต้รวบรวมไว้ต่างหากเพ่ือส่งมอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพ่ือดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 
 6.ในส่วนผลงานของผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ให้ดําเนินการจัดสรร
คืนแก่ผู้เข้าประกวดที่มาขอรับคืน พร้อมลงนามรับคืนในเอกสาร 
 7. ดําเนินการจัดประเภทของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ มัดบรรจุแยกเป็นประเภท
และด้านให้สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการนําส่งให้กับผู้ดําเนินการจัดการประกวดระดับชาติ ในวันที่ 17 ธันวาคม 
2558 
 8. ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการในฝ่ายไม่น้อยกว่า 4 คน เพ่ือร่วมเดินทางไปจัดส่งเอกสารผลงาน 
ของตัวแทนระดับภาคใต้ ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ พร้อมการปฏิบัติภารกิจในการคัดแยก 
ประเภท ด้านเพ่ือการประกวด ในระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2558 
 9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 
 
 
 
 
 

-/ให้คณะกรรมการ... 
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