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สูจิบัตร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๘– ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ 

สถำนศึกษำเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถำนศึกษำสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถำนศึกษำสังกัดเทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

สถำนศึกษำสังกัดส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษในจังหวัดเพชรบูรณ์
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ค�าน�า

 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ

เขต 3ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบำลเมือง

เพชรบูรณ์ สถำนศึกษำเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียน        

รำชประชำนุเครำะห์ 57จังหวัดเพชรบูรณ์และโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมำยจำก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นเจ้ำภำพ “งำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556”ระหว่ำงวันที่ 18– 20 ธันวำคม พ.ศ.2556 ณ สถำบันกำร

พลศึกษำวิทยำเขตเพชรบูรณ์ อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 สูจิบัตรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556  จังหวัดเพชรบูรณ์      

จดัท�ำขึน้เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนทำงกำรศกึษำ ผูเ้ข้ำร่วมงำนและผูเ้กีย่วข้อง โดยมเีนือ้หำสำระ

ประกอบด้วย

 1. พระผู้ทรงริเริ่ม...พระผู้ทรงสืบสำน

 2. ก�ำหนดกำรพิธีเปิด – ปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63

 3. ควำมเป็นมำของกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 4. ธง ตรำสัญลักษณ์ และเพลงประจ�ำงำน

 5. แผนที่ และแผนผังสถำนที่กำรจัดงำน

 6. หน่วยงำนและคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกิจกรรมกำรแข่งขัน

 7. ล�ำดับที่กำรเข้ำแข่งขัน

 8. กิจกรรม/ประเภท/วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรแข่งขัน

 9. กจิกรรมท่องโลกกำรศกึษำ กจิกรรมสมัมนำวชิำกำรครแูละกจิกรรมเสวนำสมชัชำสภำนกัเรยีน

 10. กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนโรงเรียนและครู

 11. กำรจัดระบบสื่อสำรเทคโนโลยีและวิทยุสื่อสำร

 13. จุดบริกำรปฐมพยำบำล

 คณะกรรมกำรจดังำนศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภำคเหนอื คร้ังท่ี 63 จังหวดัเพชรบรูณ์ หวงัว่ำเอกสำร

นีจ้ะอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้กีย่วข้อง ขอขอบคณุผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเพชรบรูณ์ หวัหน้ำส่วนรำชกำรจงัหวดั

เพชรบูรณ์ สถำบัน/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้เกี่ยวข้อง ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำภำคเหนือ 17 จังหวัด 

ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนมำด้วยดี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้  

                                                             คณะกรรมกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ 

                                                                   ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                                                         ตุลำคม 2556
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สารบัญ
   หน้า

ขอเทิดทูนเชิดชูอยู่คู่ฟ้า...ขอศรัทธาตามรอยองค์ราชัน 

ค�าน�า 

สารบัญ

ก�าหนดการพิธีเปิด– พิธีปิด 1

ค�ากล่าวเปิด และค�ากล่าวรายงาน  3

ค�ากล่าวปิด และค�ากล่าวรายงาน 5

ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 7

ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้บริหารหน่วยงานหลักด�าเนินการจัดงาน 11

ตราสัญลักษณ์และความหมายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63 15

ค�าขวัญและเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63 16

แผนที่และแผนผังแสดงสถานที่จัดงานและจัดการประกวดแข่งขัน  17

 แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 19

 สถำนที่จัดงำนและกำรประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำร 20

 สถำนที่จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 21

 ที่นั่งในพิธีเปิด-ปิด  22

 ที่นั่งบนอัฒจันทร์ สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตเพชรบูรณ์ 23

 ที่จอดรถของผู้มำร่วมงำน  24

 สถำนที่จอดรถ VIP  25

 กำรจัดเต็นท์นิทรรศกำร  26

 โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม สถำนที่กำรประกวดแข่งขันหุ่นยนต์  27

 โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 28

 โรงเรียนเมตตำวิทยำ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  และกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน - ยุวบรรณำรักษ์ 29

 โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 30

 สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมรำงวัลอันทรงคุณค่ำ (OBEC AWARDS)  31

 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ 

  เนตรนำรี ยุวกำชำดกิจกรรมสภำนักเรียนและกำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก 32

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

  สำระทัศนศิลป์ 33

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

  สำระนำฏศิลป์ 34
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สารบัญ (ต่อ)
   หน้า

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีกิจกรรมคอมพิวเตอร์  35

 โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ (ใหม่) สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกำรศึกษำปฐมวัย 

           กิจกรรมกำรปั้นดินน�้ำมัน และกำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีกตัดปะกระดำษ 36

 ส�ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สถำนที่กำรจัดกิจกรรมท่องโลกกำรศึกษำ   37

 โรงเรียนเทศบำล 3 (ชำญวิทยำ) สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมงำนอำชีพ 38

 ศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรจัดกิจกรรมสัมมนำวิชำกำรครู

          และเสวนำสมัชชำสภำนักเรียน 39

 วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

           และเทคโนโลยี- กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 40

 โรงเรียนเพชรพิทยำคม สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 41

 โรงเรียนเพชรพิทยำคม สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

           และเทคโนโลยี - กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 42

 โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

           และเทคโนโลยี - กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 43

 สถำนที่โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ

  (Youth Counselor: YC) 44

 โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ (เดิม) สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกำรศึกษำปฐมวัย 

           กิจกรรมกำรเล่ำนิทำนประกอบสื่อ 45

 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้

  (Crossword, A Math, ค�ำคม, ซูโดกุ) 46

 กองพลทหำรม้ำที่ 1 สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมมำร์ชชิ่งควำมดี 

           เพื่อสร้ำงควำมดีพื้นฐำนสำกล 5 ประกำร  47

 วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 48

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ สถำนที่กำรประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ

           เฉพำะควำมพิกำร 49

 โรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง สถำนที่ประกวดแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ - สำระดนตรี  50

 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยำคม) สถำนที่กำรประกวดแข่งขัน

           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 51

รายชื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายงาน ทักษะวิชาการ 53
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สารบัญ (ต่อ)
   หน้า

แนวทางการด�าเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ   62

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   63

ล�าดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   65

ก�าหนดการแข่งขันทักษะวิชาการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  66

 กำรศึกษำปฐมวัย    67

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   67

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   69

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   71

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   73

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   75

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์   76

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี   77

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ-นำฏศิลป์   80

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี-งำนอำชีพ   81

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์  82

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์   84

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  . 84

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด กิจกรรมสภำนักเรียน  87

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

           กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน 88

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ (Cross word, A math,ค�ำคม, ซูโดกุ) 89
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ก�าหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์  

ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ สนามเพชบุระ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
................................

วันที่ 18  ธันวาคม 2556

เวลำ 16.00 – 17.00 น. - พิธีกรภำคสนำม เปิดเวทีกำรแสดงดนตรี 

       (โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์)

เวลำ 17.00 – 18.00 น.  - รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยจำตุรนต์  ฉำยแสง ประธำนพิธี  

       เดินทำงถึงห้องพักรับรอง 

        - กำรแสดงชุดที่ 1 (ชุดของดี 17 จังหวัดภำคเหนือ จำกโรงเรียน

         รำชประชำนุเครำะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษำ

         จังหวัดเพชรบูรณ์ ) จบกำรแสดงชุดที่ 1 ผู้แสดงยืนประจ�ำที่ในสนำม

         เพื่อร่วมพิธีเปิด

        - พิธีกรน�ำเข้ำสู่พิธีกำร ( ต้อนรับประธำนในพิธี )

        - ประธำนในพิธีรับฟังกำรกล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม 

         ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์  

         โดยนำยวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  

         (พิธีกรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยืนบริเวณแท่นกล่ำวรำยงำน)

        - เชิญประธำนมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับรำงวัลต่ำงๆ

        - ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดงำน (คณะผู้กล่ำวรำยงำนยืน ณ จุดเดิม)

        - วงดนตรีโรงเรียนเพชรพิทยำคม  โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี  บรรเลงเพลง

         มหำฤกษ์  และเพลงงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 

         นักเรียนบนอัฒจันทร์ ร่วมร้องเพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ 

         ครั้งที่ 63 (โรงเรียนหล่มสักวิทยำคมแสดงดนตรี )

        - พิธีกรน�ำเข้ำสู่ กำรแสดงชุดพิธีเปิด 4 องก์ 

         องก์ที่ 1 อำรยธรรมทวำรำวดี ศรีเทพนคร ย้อนรอยพ่อขุนผำเมือง    

                       (โรงเรียนหนองไผ่  โรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  

                       โรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม  โรงเรียนเพชรละครวิทยำ   

                       โรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ )

             องก์ที่ 2 อรุณรุ่งจ�ำรูญเรือง เมืองนครบำล (โรงเรียนกำญจนำภิเษก

                 วิทยำลัยเพชรบูรณ์  โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม  

                 โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม)

             องก์ที่ 3 ร่วมสืบสำนประเพณีหนึ่งเดียวในโลก  

                 (โรงเรียนเพชรพิทยำคม  โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี )

                                องก์ที่ 4 ศุภโชคเด็กไทย ก้ำวไกลสู่อำเซียน (รวมทุกโรงเรียน )

เวลำ 19.00 น.    -   เสร็จพิธี
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ก�าหนดการพิธีปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์  

ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ สนามเพชบุระ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เพชรบูรณ์
................................

วันที่ 20  ธันวาคม 2556

เวลำ 15.00 – 16.00 น. - ครู นักเรียนพร้อมกันที่บริเวณพิธีปิด

      - พิธีกรน�ำเข้ำพิธีปิด  เปิดกำรแสดงชุด ดนตรีโปงลำง  (โรงเรียนเนินพิทยำคม)  

                                 และชุดร�ำโทน  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครำม (โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี)

      - กำรแสดง (จำกจังหวัดเจ้ำภำพครั้งที่ 64)

      - พิธีกรน�ำเข้ำสู่พิธีมอบธงงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ 

       ให้เจ้ำภำพครั้งต่อไป

      - พิธีกรเชิญประธำนกล่ำวปิดงำน

      - ดนตรีโปงลำงบรรเลง

เวลำ 16.00 น.    - เสร็จพิธี
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ค�ากล่าวเปิดงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เนื่องในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่  63 ปีการศึกษา 2556 

จังหวัดเพชรบูรณ์  

วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2556

ณ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
 
เรียน  คณะกรรมกำรจัดงำน  และผู้มีเกียรติทุกท่ำน
 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งท่ีได้มำเป็นประธำนในพิธีเปิด งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันนี้ ขอชื่นชมคณะกรรมกำรจัดงำนทุกท่ำน  
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนที่ให้ควำมส�ำคัญต่อ กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  กำรจัดกำรศึกษำ
นั้นมีเป้ำหมำยสูงสุดคือ กำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย  อำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ      
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ต้องจัดหำประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทำงที่ดี
ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ  
 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556  จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้
นับว่ำเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ แสดงถึงควำม
สำมำรถของนักเรยีนในด้ำนควำมรู ้ ทกัษะกระบวนกำร ควำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั   
จำกค�ำกล่ำวรำยงำนของผู้แทนคณะกรรมกำรจัดงำน  ท่ีระบุถึงกรอบแนวคิดกำรจัดงำนท่ีว่ำ  “อัจฉริยะเด็กไทย 
สรรค์สร้างศิลปหัตถกรรมน�าสมัย ก้าวไกลสู่สากล” (Talented Thai children can modernize Thai            
handicrafts to the International stages.) โดยผ่ำนกิจกรรมกำรแข่งขัน  8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันำผู้เรยีน แสดงให้เหน็ว่ำกำรจดักำรศกึษำทัง้ 53 เขตกำรศกึษำใน 17 จงัหวดัภำคเหนอื ได้ด�ำเนนิกำรขบัเคลือ่น
มำถูกทำงและมีควำมสอดคล้องกับแนวนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นอย่ำงดียิ่ง  
 ขอชื่นชมและเป็นก�ำลังใจแก่หน่วยงำน  สถำนศึกษำทุกแห่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ กำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันดังกล่ำว  โดยเฉพำะผู้บริหำรกำรศึกษำ  ครู  อำจำรย์  และนักเรียน  ที่เสียสละทุ่มเทในกำรฝึกฝนจนสำมำรถ
พัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถ สัมฤทธิผลในด้ำนต่ำงๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชน   
 บดันี ้ ได้เวลำอนัเป็นศภุฤกษ์แล้ว  ผมขอเปิดงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอื ครัง้ที ่63 ปีกำรศกึษำ 
2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บัดนี้ 

********************************************
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ค�ากล่าวรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิเชียร  จันทรโณทัย
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจาตุรนต์ ฉายแสง

เนื่องในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่  63 ปีการศึกษา 2556
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2556

ณ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์

กรำบเรียน  ท่ำน จำตุรนต์ ฉำยแสง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่เคำรพอย่ำงสูง  
 กระผมนำยวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ในนำมตัวแทนของคณะกรรมกำรจัดงำนศิลป
หตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอืครัง้ที ่63ปีกำรศกึษำ 2556 จงัหวดัเพชรบรูณ์ ขอขอบคณุท่ำนจำตรุนต์  ฉำยแสงรฐัมนตรว่ีำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นอย่ำงสูงยิ่งที่ท่ำนกรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนเปิดงำนในวันนี้
 ตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อนุมัติในหลักกำรให้จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็น
ประจ�ำต่อเนือ่งทกุปี เพือ่เป็นเวทใีห้ครนูกัเรยีน แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอสิระและสร้ำงสรรค์ใช้เวลำว่ำง
ให้เกดิประโยชน์รวมทัง้กำรใช้กจิกรรมเป็นสือ่เพือ่กำรพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม เสรมิสร้ำงวถิปีระชำธปิไตย คณุลกัษณะ อนั
พงึประสงค์ตำมหลกัสตูรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำนและกำรสร้ำงภมูคิุม้กนัต้ำนภยัยำเสพตดิโดยจดัเวทกีำรประกวดแข่งขนัทกัษะ
ทั้งระดับโรงเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำระดับภำคและระดับชำตินั้น กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
 ในส่วนของภำคเหนอื จงัหวดัเพชรบรูณ์ ได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้ำภำพในกำรจดังำนขึน้ระหว่ำงวนัที ่18 – 20 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2556 ภำยใต้กรอบแนวคิด “อัจฉริยะเด็กไทย สรรค์สร้างศิลปหัตถกรรมน�าสมัย ก้าวไกลสู่สากล” (Talented Thai 
children can modernize Thai handicrafts to the international stages.) ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันครั้งนี้
ประกอบด้วย  โรงเรยีนประถมศกึษำ  โรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ  โรงเรยีนมธัยมศกึษำสงักดัส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน โดยมีส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ�ำนวน 53 เขตพื้นที่กำรศึกษำใน 17 จังหวัด      
ภำคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
 1. เพือ่จดักจิกรรมส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงออกซึง่ควำมสำมำรถทำงวชิำกำร ควำมคดิสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกจิกรรม
กำรแข่งขัน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
 2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงควำมสำมำรถและศักยภำพที่เป็นเลิศทำงวิชำกำร กีฬำ 
ศิลปะ ดนตรี และกำรแสดงสิ่งประดิษฐ์
 3. เพื่อเป็นเวทีแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และประชำชนผู้ที่มีควำม
สนใจใฝ่เรียนรู้ 
 4. เพื่อให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ สร้ำงปัญญำ ที่สอดคล้องกับแนวทำง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยในทศวรรษที่สอง
 กำรจดังำนครัง้นีส้�ำเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ี ทัง้นีไ้ด้รบัควำมร่วมมอือย่ำงดยีิง่จำกจงัหวดัเพชรบรูณ์  องค์กำรบรหิำรส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จ�ำกัด สนับสนุนงบประมำณ  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์  สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตเพชรบูรณ์  วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำเพชรบูรณ์  วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรูณ์ ให้กำรอนเุครำะห์สถำนทีจ่ดักจิกรรมกำรแข่งขนั  ส่วนรำชกำรต่ำงๆ และผูบ้รหิำร ข้ำรำชกำร
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ของ 53 เขตพื้นที่กำรศึกษำใน 17 จังหวัดภำคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่ำงดียิ่ง 
 ในโอกำสนีเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก่พีน้่องชำวจงัหวดัเพชรบรูณ์  และผูท้ีป่ระกอบคณุงำมควำมดสีร้ำงคณุประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนกรุณำมอบโล่รำงวัลและเกียรติบัตร  จ�ำนวน ..............  รำย  
 ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนกล่ำวเปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ  ครั้งที่ 63ปีกำรศึกษำ 2556 จังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อไป   

*********************



5

ค�ากล่าวปิด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2556

ณ สนามเพชบุระ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์

.....................................................
เรียน  คณะผู้บริหำรกำรศึกษำ   คณะกรรมกำรจัดงำน  นักเรียน  ครู และผู้มีเกียรติ ทุกท่ำน

 กระผมมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มำเป็นประธำนพิธีปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ  

ครั้งที่  63  ปีกำรศึกษำ  2556 จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันนี้

 จำกค�ำกล่ำวรำยงำนของผูแ้ทนคณะกรรมกำรจดังำน แสดงให้เหน็ว่ำ ตวัแทนนกัเรยีนใน 17  จงัหวดั

ภำคเหนือของเรำเป็นทรัพยำกรบุคคลของชำติท่ีมีคุณภำพ  เป็นเด็กและเยำวชนไทยท่ีมีคุณธรรมตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เป็นบุคคลแห่งกำร

เรียนรู้  มีควำมพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย  สติปัญญำ  มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย

 โดยได้แสดงออกทำงศกัยภำพทำงวชิำกำร  ในกำรแข่งขนัทกัษะทำงวชิำกำร  วชิำชพี  ดนตรี  กฬีำ  

ศลิปหตัถกรรม และกำรแสดงวฒันธรรมไทย  วฒันธรรมพ้ืนบ้ำนภำคเหนอื  สอดคล้องกบัค�ำขวญักำรจัดงำน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ  ครั้งที่  63  ที่ว่ำ  “อัจฉริยะเด็กไทย  สรรค์สร้ำงศิลปหัตถกรรมน�ำสมัย  

ก้ำวไกลสู่สำกล”  

 ขอชื่นชมและเป็นก�ำลังใจแก่นักเรียนและเยำวชน  ทั้งที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำร

ประกวดแข่งขนัในระดบัประเทศ  และนกัเรยีนทีเ่ข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขนังำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภำค

เหนือ ครั้งที่  63  ทุกคน  ขอให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรแข่งขันในระดับประเทศ  เพื่อเป็นควำมภำคภูมิใจ

ของนักเรียนและเยำชนภำคเหนือของเรำร่วมกัน

 ในนำมของชำวจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ำย  ส่วนรำชกำร  สถำบัน  หน่วยงำนทั้งภำค

รัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ร่วมแรงร่วมใจกำรจัดงำน  สนับสนุนงบประมำณ  สถำนที่จัด

งำน  และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  53  เขตพื้นที่กำรศึกษำ  ใน  17  จังหวัดภำคเหนือที่ให้กำรสนับสนุน

น�ำคณะนักเรียน  ครูเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่  63  ในครั้งนี้

จนประสบผลส�ำเร็จลุล่วงมำด้วยดี  

 ขอแสดงควำมปรำรถนำดแีละควำมยนิดีกบัชำวจังหวดัพะเยำทีไ่ด้รับเกยีรติให้เป็นเจ้ำภำพกำรจัด

งำนศิลปหัตถกรรมภำคเหนือ  ครั้งที่  64  ปีกำรศึกษำ 2557 คณะของเรำทั้ง  16  จังหวัดภำคเหนือ  จะได้

มีโอกำสไปเยี่ยมเยียน  และจะได้สร้ำงควำมภำคภูมิใจร่วมกันในโอกำสต่อไป

 บดันีไ้ด้เวลำอนัสมควร  กระผมขอปิดงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอื ครัง้ที ่ 63  ปีกำรศกึษำ  

2556 จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  บัดนี้.

...................................................................................................
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ค�ากล่าวรายงานพิธีปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63  

ปีการศึกษา 2556  จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2556

ณ สนามเพชบุระ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
.....................................................

กราบเรียนท่าน วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานพิธีปิดงานฯ ที่เคารพยิ่ง
 กระผม/ข้ำพเจ้ำฯ  ในนำมคณะกรรมกำรจดังำน  ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ  คร ูนกัเรยีน และบุคลำกรท่ีเกีย่วข้อง
ในกำรด�ำเนินกำรจัดงำน  ขอขอบพระคุณทีท่่ำนกรณุำเสยีสละเวลำให้เกยีรตมิำเป็นประธำนพธิปิีดงำนศลิปหตัถกรรม
นักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63  ปีกำรศึกษำ 2556  จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้
 ตำมที ่ กระทรวงศกึษำธกิำร  โดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  มอบหมำยใหส้�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่งเป็นเจ้ำภำพจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ  ครั้งที่  63  ปี
กำรศึกษำ 2556  ซึ่งได้ด�ำเนินกำรจัดงำนมำตั้งแต่วันที่  18  ธันวำคม  2556  รวม  3  วัน  และสิ้นสุดกำรจัดงำน
วันที่  20  ธันวำคม  2556  ในวันนี้
 กำรจดังำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอื  ในครัง้นี ้ เป็นกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุและพฒันำกำรจดักำร
ศกึษำ  เพ่ือให้เด็กนกัเรยีน คร ูสถำนศกึษำใน 17  จงัหวดัภำคเหนอื  ซึง่จดักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน ทัง้ในสงักดัส�ำนกังำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ จ�ำนวน  53  เขตพื้นที่กำรศึกษำ  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และสังกัดส�ำนักบริหำร
กำรศึกษำพิเศษ  มีเวทีแสดงศักยภำพทำงวิชำกำร  วิชำพื้นฐำนอำชีพ  ดนตรี  กีฬำ ศิลปหัตถกรรม และกำรแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้ำน ตลอดจนกำรแข่งทันทักษะอันเป็นสำกล  นักเรียน  ครู  และสถำนศึกษำ  ได้น�ำผลงำน และสร้ำง
ผลงำน  อันแสดงถึงศักยภำพของผู้เรียนสอดคล้องกับค�ำขวัญของกำรจัดงำน ว่ำ “อัจฉริยะเด็กไทย  สรรค์สร้ำงศิลป
หตัถกรรมน�ำสมยั  ก้ำวไกลสูส่ำกล”ซึง่คณะกรรมกำรตดัสนิผลงำน ได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงบรสิทุธิย์ตุธิรรม ได้ผลงำนและ
ตัวแทนนักเรียนภำคเหนือที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ  เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือครั้งที่  63  ปีกำรศึกษำ  2556  จังหวัดเพชรบูรณ์ด�ำเนิน
กำรจัดกำรประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ   ส�ำเร็จลุล่วงมำด้วยดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ  
ทัง้น้ีด้วยได้รบัควำมร่วมมอือย่ำงดยีิง่จำกทกุๆ ฝ่ำย  ทัง้คณะกรรมกำรจดังำน  ผูน้�ำนกัเรยีนเข้ำร่วมกจิกรรมประกวด
แข่งขัน  ตลอดจนผู้ให้กำรสนับสนุนกำรจัดงำน  ได้อุทิศและทุ่มเททั้งทุนทรัพย์  ก�ำลังแรงกำยแรงใจและสติปัญญำ    
อำทเิช่น   ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน  หน่วยงำนบรหิำรต้นสงักดั  กรณุำประสำนงำนในส่วนกลำง 
และกระทรวงศึกษำธิกำร  ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  สนับสนุน
งบประมำณ  สถำนที่ และบุคลำกรในกำรจัดงำน  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำใน  17  จังหวัด
ภำคเหนือทุกสังกัด  น�ำนักเรียน ครู และผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรม  ส่งผลให้กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำค
เหนือ  ครั้งที่  63  ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงดียิ่ง  
 ส�ำหรับ กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ  ครั้งที่ 64  ปีกำรศึกษำ  2557 เจ้ำภำพคือ จังหวัด
พะเยำ  โดยส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 1  และเขต 2 ร่วมกบัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 (เชียงรำย-พะเยำ)  ซึ่งจะเข้ำรับมอบธงงำนศิลปหัตถกรรมภำคเหนือจำกท่ำนประธำนในพิธีใน
วันนี้
 บัดนี้  ได้เวลำอันสมควร  ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  กรุณำมอบธงงำนศิลป
หตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอื  ให้แก่ผูแ้ทนจงัหวดัพะเยำ  ซึง่จะเป็นเจ้ำภำพจดังำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอื  
ครั้งที่ 64 และกล่ำวปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป.

...................................................................................................................................
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ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 งำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนได้เริม่จดัมำตัง้แต่พ.ศ. 2455 ในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำ

เจ้ำอยูหั่ว รัชกำลที ่6 แนะน�ำชกัจงูให้เดก็ชำยหญงิในสมยันัน้ได้เอำใจใส่ฝึกหดัศลิปหตัถกรรมซึง่เป็นทำงเลีย้ง

อำชพีต่ำงๆ เพือ่จะกนักำรท่ีเดก็ท้ังหลำยพำกนันยิมในกำรเป็นเสมยีนหรอืเข้ำท�ำงำนรำชกำรให้น้อยลงกำรจดั

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีกำรจัดต่อเนื่องกันตลอดมำมีหยุดเว้นช่วงบ้ำงเมื่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองไม่ปกติ

ได้เปลี่ยนชื่องำนไปก็หลำยครั้งนับว่ำเป็นงำนที่มีชื่อเสียงมำกมำแต่ในอดีตนับถึงปัจจุบันเป็นเวลำ 101 ปีซึ่ง

สรุปควำมเป็นมำของกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนพอสังเขปดังนี้

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ กิจกรรมส�าคัญ หมายเหตุ

1

2

3

4-12

13

14

15

16

17

3 มกรำคมพ.ศ.2455

พ.ศ. 2456

3-8 มกรำคม พ.ศ.2457

พ.ศ.2458-พ.ศ.2466

8 -12 ธันวำคมพ.ศ. 

2492

2 - 6 ธันวำคมพ.ศ. 

2493

2 - 6 ธันวำคมพ.ศ. 

2494

พ.ศ.2495

2-6 ธนัวำคมพ.ศ. 2496

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

สวนมิสกวัน

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

-

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

โรงเรียนเสำวภำและ

โรงเรียนเพำะช่ำง

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

โรงเรียนสวนกุหลำบ

วิทยำลัย

โรงเรียนเสำวภำและ

โรงเรียนเพำะช่ำง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนิน

ทรงเปิดงำน

จัดพร ้อมกับงำนนักขัตฤกษ ์

กรำบนมัสกำรพระพุทธชินรำช        

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนิน

ทรงเปิดงำน

จัดเป็นประจ�ำทุกปี

-

-

ม.ล.ปิ่นมำลำกุลปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร เป็นประธำน

-

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

เสด็จพระรำชด�ำเนิน

ทรงเปิดงำน

 พ.ศ.2467 - พ.ศ.2491ว่ำงเว้นกำรจัดงำน  25 ปีซึ่งเนื่องจำก พ.ศ.2468 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
 เสด็จสวรรคตและเกิดเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ กิจกรรมส�าคัญ หมายเหตุ

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33

34-35

36

พ.ศ. 2497

2-8 ธันวำคมพ.ศ.2498

1-7 ธันวำคมพ.ศ.2499

พ.ศ.2500-พ.ศ.2501

3 ธันวำคมพ.ศ. 2502
พ.ศ. 2503
1-7 ธันวำคมพ.ศ.2504
พ.ศ.2505
ธันวำคม พ.ศ.2506
1-7 ธันวำคม พ.ศ.2507
1-7 ธันวำคม พ.ศ.2508
พ.ศ.2509

พ.ศ.2510
1-5 ธันวำคมพ.ศ.2511
พ.ศ.2512
(งำนกรีฑำศิลป
หัตถกรรมนักเรียน)

25-29 ธันวำคม พ.ศ.
2513
พ.ศ.2514-พ.ศ.2515

พ.ศ.2516

โรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย
โรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย
โรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

กรีฑำสถำนแห่งชำติ

-

กรีฑำสถำนแห่งชำติ

-

-

-

เกิดเหตุกำรณ์
รัฐประหำร

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

กำรจัดงำนแบ่งกิจกรรมออก
เป็นแผนก

-

ไม่สำมำรถหำหลักฐำนว่ำจัดข้ึน
ในช่วงใดและปีพ.ศ.ใดแต่คำดว่ำ
น่ำจะเป็นปีพ.ศ. 2500

-
-
-
-
-
-
-

ย้ำยสถำนท่ีจัดงำนไปยังส่วน
ภูมิภำคเป็นครั้งแรกโรงเรียน
อยุธยำวิทยำลัย

-
-

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเดจ็พระนำงเจ้ำพระบรม
รำชินีนำถพร ้อมด ้วยสมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำสิรินธร
เสด็จพระรำชด�ำเนินทรง 
เปิดงำน
ใช้ชื่อกำรจัดงำนว่ำงำนกรีฑำ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จัดพร้อมกับงำนแข่งขันฝีมือ
ช่ำงและนิทรรศกำรกำรอำชีพ
แห่งชำติ
จัดเตรียมงำนเหตุกำรณ์ 14 
ตุลำคมกระทรวงศึกษำธิกำรจึง
งดกำรจัดงำน
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ กิจกรรมส�าคัญ หมายเหตุ

37

38

39

40

41

42

43
44

45

46

47

48

49

50

51

พ.ศ. 2528

11-15 มกรำคมพ.ศ. 
2529
10 - 14 ธันวำคมพ.ศ. 
2529
10-14 ธันวำคมพ.ศ. 
2530
23-27 ธันวำคมพ.ศ. 
2532
23-27 ธันวำคมพ.ศ. 
2532
พ.ศ.2533
11-13 ธันวำคม พ.ศ. 
2534

30 พฤศจิกำยน - 2 
ธันวำคม พ.ศ. 2535
27-29 ธันวำคม พ.ศ. 
2536
9-11 มกรำคม พ.ศ. 
2538
14-16 มกรำคม พ.ศ. 
2539
8-10 ธันวำคม พ.ศ. 
2539
27-29 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2540
3-5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2542

สวนอัมพร

-

-

-

-

-

-
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดเชียงรำย

จังหวัดสุโขทัย

สนำมกีฬำกลำง
จังหวัดล�ำปำง 
สนำมกีฬำกลำง
จังหวัดพิษณุโลก
สนำมกีฬำจังหวัดแพร่

จังหวัดอุตรดิตถ์

-

-

-

-

-

-

-
ภำคเหนือ

ภำคเหนือ

-

-

-

กรมอำชวีศกึษำเข้ำมำมส่ีวนร่วม
อย่ำงเต็มท่ีและใช้ช่ืองำนในกำร
จัดว่ำงำนศิลปหัตถกรรมและ
อำชีวศึกษำ 28

-

-

-

-

-

-
เริม่จดังำนกระจำยไปทกุภำคทัว่
ประเทศใช้ชื่องำนว่ำ“งำนศิลป
หัตถกรรมนักเรียนฉลอง 100 ปี 
กระทรวงศึกษำธิกำร”
เริ่มใช้ช่ือว่ำงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

-

-

-

  พ.ศ.2516-พ.ศ.2525เกิดเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยภำยในประเทศจึงหยุดกำรจัดงำนแสดงศิลปหัตถกรรม
  ไประยะหนึ่งรวม 10 ปี
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ กิจกรรมส�าคัญ หมายเหตุ

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

12-14 มกรำคม พ.ศ. 
2543 
20-22 พฤศจิกำยน 
พ.ศ.2543
11-13 มกรำคม พ.ศ. 
2545
9-11 มกรำคม พ.ศ. 
2546
ปีกำรศึกษำ 2547

8-10 สิงหำคม พ.ศ. 
2550
7-9 ธันวำคม พ.ศ.
2551
15-17 ธันวำคม พ.ศ.
2552
15-17 ธันวำคม พ.ศ.
2553
13-15 ธันวำคม พ.ศ.
2554

21-23 พฤศจิกำยน 
พ.ศ.2555

จังหวัดล�ำพูน 

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดก�ำแพงเพชร

-

จังหวัดพิษณุโลก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ล�ำปำง จ.ล�ำปำง
ณ สนำมกีฬำจังหวัด
นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบำล 6 
นครเชียงรำย
วิทยำลัยเทคนิค
พิจิตร โรงเรียนพิจิตร
พิทยำคม
สนำมกีฬำสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี

-
-
-
-

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบหลัก ส�ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำล�ำปำง เขต 1
ผู้รับผิดชอบหลัก ส�ำนักงำนเขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำนครสวรรค์ เขต 1
ผู้รับผิดชอบหลักส�ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเชียงรำย เขต 1
ผู้รับผิดชอบหลัก ส�ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิจิตร เขต 1
ผู้รับผิดชอบหลัก ส�ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1

  พ.ศ.2548-พ.ศ.2549 ชะลอกำรจัดงำนเนื่องจำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำมีกำรยุบรวมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
  เข้ำด้วยกันเป็นส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 กำรจัดงำนครั้งที่ 63 ภำคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 18-20 ธันวำคม พ.ศ. 

2556 ภำยใต้แนวคดิ “อจัฉรยิะเดก็ไทย สรรค์สร้ำงศลิปหตัถกรรมน�ำสมยั ก้ำวไกลสูส่ำกล” (Talented Thai 

childrencan modernize Thai handicrafts to the international stages.) โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญได้แก่ 

กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะวิชำกำร (กำรแข่งขันตัวแทนสพป. กำรแข่งขันตัวแทนสพม. กำรแข่งขัน

ตัวแทนกำรศึกษำพิเศษ (เฉพำะควำมพิกำร)) กิจกรรมนิทรรศกำรผลงำนกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรม

ท่องโลกกำรศึกษำ และกิจกรรมคัดเลือกรำงวัลทรงคุณค่ำของสพฐ. (OBEC AWARDS) 
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12



13



14



15



16

ค�าขวัญ

อัจฉริยะเด็กไทย สรรค์สร้ำงศิลปหัตถกรรมน�ำสมัย ก้ำวไกลสู่สำกล
Talented Thai children can modernize Thai handicrafts to the International stages.

เพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63
เนื้อร้อง-ท�ำนอง      นำยอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ

      ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน                 ภำคเหนือครั้งที่หกสิบสำม 

ขอต้อนรับสู่เพชรบูรณ์เมืองงำม            ดินแดนแห่งควำมสุขของคนอยู่และผู้มำเยือน

      พร้อมกันเข้ำสู่ประตูแห่งสังคมใหม่        สุดยอดเด็กไทย ก้ำวไกลอำเซียน

มุ่งมั่น ฝึกฝน ทุกคนพำกเพียร         เป็นหนึ่งในอำเซียน ด้วยควำมภูมิใจ

      สร้ำงสรรค์ ศิลปหัตถกรรมไทย     ให้เลื่องชื่อ  ลือไกล ทุกด้ำน

หลอมรวมพลัง  เก่งวิชำกำร      แสดงผลงำนควำมเป็นไทย สู่สำกล

      งำนศิลปหัตถกรรม นักเรียน        ภำคเหนือเพชรบูรณ์เมืองมะขำม

ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมควำมงดงำม      ศิลปหัตถกรรม  เลิศล�้ำคู่ควำมเป็นไทย
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แผนที่และแผนผัง

สถานที่จัดงานและการประกวดแข่งขัน



18



19



20



21

แผนผังแสดงสถานที่จัดงาน ภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

18 - 20  ธันวาคม  2556 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
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แผนผังแสดงสถานที่จอดรถ VIP

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

             18 – 20 ธันวาคม  2556 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
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รายชื่อผู้ประสานงาน

ผู้รับผิดชอบฝ่ายงาน/ทักษะวิชาการ
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แนวทางการด�าเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัด

เพชรบูรณ์

วันที่ 18- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

***************************************

1. แนวทางการด�าเนินการประกวดแข่งขัน 

 1.1 กำรแข่งขันทุกกจิกรรมในงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภำคเหนอืครัง้ที ่63 ปีกำรศกึษำ 2556 

จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เกณฑ์ของ สพฐ.

 1.2 ผลกำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด

 1.3 กำรลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลให้ด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด 

   ที่ www.north63sillapa.net

       1.4 กำรรำยงำนผลกำรแข่งขันจะมีเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินงำนประจ�ำทุกสนำมกำรแข่งขัน

       1.5 กำรประกำศผลกำรแข่งขันจะแจ้งโดยติดประกำศที่ป้ำยประกำศผล ณ สถำนที่แข่งขัน 

       1.6 กำรทักท้วงผลกำรแข่งขันให้ด�ำเนินกำรบันทึกต่อคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรของแต่ละ

   กิจกรรม ณ สนำมกำรแข่งขันภำยในเวลำ 30 นำทีหลังประกำศผล

       1.7 ให้คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรของแต่ละกิจกรรมด�ำเนินกำรพิจำรณำแก้ไข ตัดสินปัญหำข้อ

   ทักท้วงให้เสร็จสิ้นและให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเป็นที่สิ้นสุด

       1.8 คณะกรรมกำรจะประกำศผลผ่ำนระบบออนไลน์ภำยหลังติดประกำศผลตำมข้อ 5 แล้ว 

   30 นำที และถือเป็นผลกำรตัดสินกำรแข่งขันอย่ำงเป็นทำงกำร

2.  คุณสมบัติของผู้ทักท้วง

 2.1 เป็นครผููค้วบคมุนกัเรยีนเข้ำแข่งขนัในกจิกรรมนัน้ๆ  โดยแสดงบตัรประจ�ำตัวครูผู้ควบคมุที่

   พิมพ์จำก www.north63sillapa.net

 2.2  บันทึกค�ำร้องทักท้วงโดยใช้ภำษำและข้อควำมที่สุภำพ  

 2.3  ระบุเหตผุลในกำรทักท้วงให้ชดัเจนตำมหลกัเกณฑ์กำรแข่งขนัของ สพฐ. พร้อมทัง้ลงลำยมอื

   ชื่อ และหมำยเลขโทรศัพท์
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กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ล�าดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

ส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 44 เขตพื้นที่การศึกษา

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ล�าดับที่ ล�าดับที่สพป. สพป.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สพป.เชียงใหม่เขต 6

สพป.อุทัยธำนีเขต 1

สพป.เชียงใหม่เขต 1

สพป.เชียงรำยเขต 3

สพป.พิษณุโลกเขต 2

สพป.สุโขทัยเขต 1

สพป.เชียงรำยเขต 1

สพป.พิจิตรเขต 1

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1

สพป.นครสวรรค์เขต 2

สพป.อุทัยธำนีเขต 2

สพป.พะเยำเขต 2

สพป.พิจิตรเขต 2

สพป.ล�ำพูนเขต 2

สพป.น่ำนเขต 2

สพป.เชียงใหม่เขต 4

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.เชียงใหม่เขต 3

สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

สพป.เพชรบูรณ์เขต 3

สพป.พิษณุโลกเขต 1

สพป.เชียงใหม่เขต 5

สพป.ล�ำปำงเขต 2

สพป.ล�ำปำงเขต 1

สพป.นครสวรรค์เขต 1

สพป.ตำกเขต 2

สพป.เชียงรำยเขต 2

สพป.ก�ำแพงเพชรเขต 2

สพป.แพร่เขต 2

สพป.ล�ำปำงเขต 3

สพป.แพร่เขต 1

สพป.สุโขทัยเขต 2

สพป.เพชรบูรณ์เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์เขต 2

สพป.เชียงรำยเขต 4

สพป.นครสวรรค์เขต 3

สพป.เชียงใหม่เขต 2

สพป.น่ำนเขต 1

สพป.พิษณุโลกเขต 3

สพป.ก�ำแพงเพชรเขต 1

สพป.พะเยำเขต 1

สพป.ล�ำพูนเขต 1

สพป.ตำกเขต 1



66

ก�าหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ

ตัวแทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

********************************
 1.  กำรศึกษำปฐมวัย

 2.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

 3.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

 4.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

 5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

 6.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

 7.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 สำระทัศนศิลป์

  7.2 สำระดนตรี

  7.3 สำระนำฏศิลป์

 8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

      8.1 สำระงำนอำชีพ

  8.2 สำระคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

  8.3 สำระหุ่นยนต์

 9.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

 10. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

       10.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 

       10.2 กิจกรรมสภำนักเรียน

       10.3 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor : YC)

       10.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

    * กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก

    * กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน

       10.5 กิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้

    * Cross word

    * A Math

    * ค�ำคม

    * ซูโดกุ

       10.6 กำรประกวดมำร์ชชิ่งควำมดีเพื่อสร้ำงควำมดีพื้นฐำน 5 ประกำร

 11. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม
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กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา



108



109

ล�าดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�านวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ล�าดับที่ ล�าดับที่เขตพื้นที่การศึกษา (เดิม) สพม. สพม.เขตพื้นที่การศึกษา (เดิม)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

เพชรบูรณ์ เขต 1

เชียงใหม่เขต 6

อุทัยธำนีเขต 1

เชียงใหม่เขต 1

เชียงรำยเขต 3

พิษณุโลกเขต 2

สุโขทัยเขต 1

เชียงรำยเขต 1

พิจิตรเขต 1

แม่ฮ่องสอนเขต 1

นครสวรรค์เขต 2

อุทัยธำนีเขต 2

พะเยำเขต 2

พิจิตรเขต 2

ล�ำพูนเขต 2

น่ำนเขต 2

เชียงใหม่เขต 4

แม่ฮ่องสอนเขต 2

เชียงใหม่เขต 3

อุตรดิตถ์เขต 1

เพชรบูรณ์เขต 3

พิษณุโลกเขต 1

เชียงใหม่เขต 5

ล�ำปำงเขต 2

ล�ำปำงเขต 1

นครสวรรค์เขต 1

ตำกเขต 2

เชียงรำยเขต 2

ก�ำแพงเพชรเขต 2

แพร่เขต 2

ล�ำปำงเขต 3

แพร่เขต 1

สุโขทัยเขต 2

เพชรบูรณ์เขต 2

อุตรดิตถ์เขต 2

เชียงรำยเขต 4

นครสวรรค์เขต 3

เชียงใหม่เขต 2

น่ำนเขต 1

พิษณุโลกเขต 3

ก�ำแพงเพชรเขต 1

พะเยำเขต 1

ล�ำพูนเขต 1

ตำกเขต 1

สพม.40

สพม.34

สพม.42

สพม.34

สพม.36

สพม.39

สพม.38

สพม.36

สพม.41

สพม.34

สพม.42

สพม.42

สพม.36

สพม.41

สพม.35

สพม.37

สพม.34

สพม.34

สพม.34

สพม.39

สพม.40

สพม.39

สพม.34

สพม.35

สพม.35

สพม.42

สพม.38

สพม.36

สพม.41

สพม.37

สพม.35

สพม.37

สพม.38

สพม.40

สพม.39

สพม.36

สพม.42

สพม.34

สพม.37

สพม.39

สพม.41

สพม.36

สพม.35

สพม.38
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ก�าหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ

ตัวแทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556จังหวัดเพชรบูรณ์

********************************
 1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

 2.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

 3.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

 4.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

 5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

 6.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

  6.1 สำระทัศนศิลป์

  6.2 สำระดนตรี

  6.3 สำระนำฏศิลป์

 7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

  7.1 สำระงำนอำชีพ

  7.2 สำระคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

  7.3 สำระหุ่นยนต์

 8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

 9. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

  9.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 

  9.2  กิจกรรมสภำนักเรียน

  9.3  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ(Youth Counselor : YC)

  9.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

    * กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก

    * กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน

  9.5 กิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้

    * Cross word

    * A Math

    * ค�ำคม

    * ซูโดกุ

  9.6  กำรประกวดมำร์ชชิ่งควำมดีเพื่อสร้ำงควำมดีพื้นฐำน 5 ประกำร

 10. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม
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กิจกรรมท่องโลกการศึกษา
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กิจกรรมท่องโลกการศึกษา
 เพชรบรูณ์...เมอืงมะขำมหวำน อทุยำนน�ำ้หนำว ศรีเทพเมอืงเก่ำ เขำค้ออนสุรณ์ นครพ่อขุนผำเมอืง 

จงัหวดัเพชรบรูณ์เป็นเมอืงท่ีอดุมสมบูรณ์ด้วยพชืพรรณธญัญำหำรต้ังอยูท่่ำมกลำงขนุเขำ โดยมภีเูขำรอบล้อม

คล้ำยก้นกระทะ มปีระวตัศิำสตร์และอำรยธรรมทีห่ลำกหลำยทัง้โบรำณสถำน  โบรำณวตัถ ุวฒันธรรมและวถิี

ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวเพชรบูรณ์  ที่น่ำศึกษำเรียนรู้เป็นอย่ำงมำก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

จงึขอเชญิท่ำนร่วมเดนิทำงท่องโลกกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์และวฒันธรรมของชำวเพชรบรูณ์ 

จ�ำนวน 3 โปรแกรม  ดังนี้

 1. ท่องโลกการศึกษา นครบาลเพชรบูรณ์ (โปรแกรม 1)

  ศกึษำหอวฒันธรรมนครบำลเพชรบรูณ์ หอประวติัศำสตร์เพชบรุะ สักกำระพระพุทธมหำธรรม

รำชำเฉลิมพระเกียรติ อุทยำนวิทยำศำสตร์เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ และศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ วันละ 2 เที่ยวๆละ 100  คน  ลงทะเบียน เที่ยวที่ 1 เวลำ 08.30 น.      

และเที่ยวที่ 2 เวลำ  12.30 น.  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

  ก�าหนดการเดินทาง

เที่ยวที่ 1

09.00 - 09.20 น.  -  หอวัฒนธรรมนครบำลเพชรบูรณ์  (ชมกำรน�ำเสนอ 20 นำที)

09.20 - 09.30 น.  -  ประติมำกรรมมะขำมหวำน  (10 นำที)

09.30 – 09.50 น.  -  ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง  ( 20 นำที)

09.50 – 09.55 น.  -  ศำลำกลำงหลังเก่ำ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

09.55 – 10.00 น.  -  บ้ำนเก่ำ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.00 – 10.05 น.  -  วัดไตรภูมิ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.05 – 10.10 น.  -  ก�ำแพงเมืองเก่ำ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.10 – 10.15 น.  -  วัดมหำธำตุ  (รถชะลอและขับเข้ำไปวนในวัด  5  นำที)

10.15 – 10.35 น.  -  หอประวัติศำสตร์เพชบุระ (ลงรถและเข้ำชม 20  นำที)

10.35 -  10.40 น.  -  วัดเพชรวรำรำม  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.40 – 10.45 น.   -  สระกลำงเมือง  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.45 – 10.50 น.  -  วงเวียนนครบำลเพชรบูรณ์ (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.50 – 10.55 น.  -  หอนำฬิกำแชมป์โลกคู่แฝด  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

10.55 – 11.10 น.  -  พระพุทธมหำธรรมรำชำเฉลิมพระเกียรติ  (ลงรถและเข้ำชม 15 นำที)

11.10 – 11.30 น.  -  อุทยำนวิทยำศำสตร์  (ลงรถและเข้ำชม 20  นำที)

11.30 – 12.00 น.  -  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้องค์กำรบริหำรส่วน   

      จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลงรถและเข้ำชม 30  นำที)
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เที่ยวที่ 2

13.00 - 13.20 น.  -  หอวัฒนธรรมนครบำลเพชรบูรณ์  (ชมกำรน�ำเสนอ 20 นำที)

13.20 - 13.30 น.  -  ประติมำกรรมมะขำมหวำน  (10 นำที)

13.30 – 13.50 น.  -  ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง  ( 20 นำที)

13.50 – 13.55 น.  -  ศำลำกลำงหลังเก่ำ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

13.55 – 14.00 น.  -  บ้ำนเก่ำ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.00 – 14.05 น.  -  วัดไตรภูมิ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.05 – 14.10 น.  -  ก�ำแพงเมืองเก่ำ  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.10 – 14.15 น.  -  วัดมหำธำตุ  (รถชะลอและขับเข้ำไปวนในวัด  5  นำที)

14.15 – 14.35 น.  -  หอประวัติศำสตร์เพชบุระ (ลงรถและเข้ำชม 20  นำที)

14.35 -  14.40 น.  -  วัดเพชรวรำรำม  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.40 – 14.45 น.   -  สระกลำงเมือง  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.45 – 14.50 น.  -  วงเวียนนครบำลเพชรบูรณ์ (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.50 – 14.55 น.  -  หอนำฬิกำแชมป์โลกคู่แฝด  (รถชะลอและขับผ่ำน  5  นำที)

14.55 – 15.10 น.  -  พระพุทธมหำธรรมรำชำเฉลิมพระเกียรติ  (ลงรถและเข้ำชม 15  นำที)

15.10 – 15.30 น.  -  อุทยำนวิทยำศำสตร์  (ลงรถและเข้ำชม 20  นำที)

15.30 – 16.00 น.  -  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้องค์กำรบริหำรส่วน   

                            จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลงรถและเข้ำชม 30  นำที)

 2. ท่องโลกการศึกษา โซนเหนือ (โปรแกรม 2)

  ศึกษำแหล่งท่องเที่ยวของอ�ำเภอเขำค้อ  เขำค้อมีสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย นับเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  มีสถำนที่น่ำท่องเที่ยว น่ำเลื่อมใสศรัทธำ และร�ำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้ำ

แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ จ�ำนวนมำก เช่น  พระต�ำหนักเขำค้อ พิพิธภัณฑ์

อำวุธ (ฐำนอิทธิ) อนุสรณ์สถำนผู้เสียสละเขำค้อ  พระบรมธำตุเจดีย์กำญจนำภิเษก วัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว

เดินทำงโดยรถหกล้อของจังหวัดทหำรบกเพชรบูรณ์ วันละ 1 เที่ยวๆ ละ 150 คน ลงทะเบียน เวลำ 08.30 น. 

ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 ก�าหนดการเดินทาง

เวลำ  09.00 น.     คณะครู นักเรียน พร้อมกันที่หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

       เพชรบูรณ์ รับลงทะเบียน

เวลำ  09.30 น.     เดินทำงออกจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เวลำ  10.30 น. – 11.00 น. ชมพระต�ำหนักเขำค้อ

เวลำ  11.30 น. – 12.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์อำวุธ (ฐำนอิทธิ)
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เวลำ  12.00 น. – 13.00 น. ชมอนุสรณ์สถำนผู้เสียสละเขำค้อ รับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ  13.20 น. – 14.00 น. พระบรมธำตุเจดีย์กำญจนำภิเษก

เวลำ  14.20 น. – 15.00 น. วัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว

เวลำ  15.30 น. – 16.00 น. อนุสำวรีย์พ่อขุนผำเมือง

เวลำ  16.30 น.     กลับถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 3.  ท่องโลกการศึกษา โซนใต้ (โปรแกรม 3)

  สักกำระหลวงพ่อทบ วัดช้ำงเผือก  กินไก่ย่ำงวิเชียรบุรี  ศึกษำอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ  ซึ่ง

ได้รับอิทธิพลทำงศิลปวัฒนธรรมจำกอำณำจักรต่ำงๆ มำผสมผสำน เช่น ศิลปะทวำรวดี ศิลปะขอม เป็นต้น 

เมืองศรีเทพสร้ำงข้ึนในยุคของขอมเรืองอ�ำนำจ ซึ่งคำดว่ำมีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 ปี และซื้อของฝำกไร่

ก�ำนัลจุล  

      เดินทำงโดยรถบัส ของจังหวัดทหำรบกเพชรบูรณ์ วันละ 1 เที่ยวๆละ 150  คน  ลงทะเบียน      

เวลำ  08.30 น.  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 ก�าหนดการเดินทาง

เวลำ  09.00 น.     คณะคร ูนกัเรยีน พร้อมกนัทีห่อประชมุองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบรูณ์  

       รับลงทะเบียน

เวลำ  09.30 น.     เดินทำงออกจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เวลำ  10.00 – 10.45 น.  ถึงวัดช้ำงเผือก (ไหว้หลวงพ่อทบ)

เวลำ  11.30 – 12.30 น.  รับประทำนอำหำร (ไก่ย่ำงวิเชียร)

เวลำ  13.00 – 14.30 น.  ชมอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ

เวลำ  15.30 – 16.00 น.  เข้ำชมไร่ก�ำนันจุล 

เวลำ  16.30 น.     กลับถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

	 หมายเหตุ  เนื่องจำกทุกโปรแกรมกำรเดินทำงต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงและจ�ำกัดจ�ำนวนคน จึง

ขอให้ผู้ที่สนใจร่วมเดินทำง ลงทะเบียนล่วงหน้ำ ลงทะเบียนล่วงหน้ำได้ทำงเว็ปไซต์  ของงำนศิลปหัตถกรรม

นกัเรยีนภำคเหนือ  ครัง้ท่ี  63 ปีกำรศกึษำ  2556  จงัหวดัเพชรบรูณ์  และขอควำมร่วมมอืมำให้ทนัก�ำหนดกำร

เดินทำงของแต่ละโปรแกรม   (รถจะออกเดินทำงทันทีตำมก�ำหนดกำร)

 ติดต่อประสานงาน : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 1. นำงจำรุพันธ์ อุตม์อ่ำง ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โทร.081-6042799 

 2. นำยธวัช แก้วจีน นักวิชำกำรศึกษำ (โปรแกรม 3 โซนใต้) โทร. 081-5965786,088-4398447

 3. นำงสำวธนพร   มำลำ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  (โปรแกรม 2 โซนเหนือ) โทร.088-2933341

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

 4. นำงสำวรุ่งกำนต์  ค�ำพิทูล ผู้ช่วยนักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ (โปรแกรม 1 นครบำลเพชรบูรณ์)           

โทร.087-3178456
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กิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
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กิจกรรมการสัมมนาวิชาการครู
     

 จัดกิจกรรมสัมมนำวิชำกำรครู  ในวันที่ 19 ธันวำคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีเทพ อำคำรศูนย์

รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวข้อสัมมนำ “กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

และคณะ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขต ภำคเหนือ  จ�ำนวน 500 คน 

จ�ำแนกเป็น

 1. ผอ.สพท.หรือผู้แทน เขตละ 3 คน รวม   159  คน

 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพท.ละ 3 คน รวม   159  คน

 3. ผู้แทนสังกัดส�ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษจังหวัดละ 2 คน รวม   36  คน

 4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละ 3 คน รวม   51  คน

 5. กำรศึกษำเอกชน เขตพื้น ที่ละ 2 คน รวม   88  คน

 6. ส่วนรำชกำรอื่นในจังหวัดเพชรบูรณ์  รวม   9  คน

ก�าหนดการสัมมนาวิชาการครู

 08.00-08.45 น.  ผู้ร่วมงำนลงทะเบียนที่ หน้ำโถงห้องประชุมศรีเทพ        

       พร้อมรับอำหำรว่ำง snack box คนละ 1 กล่อง

 08.45-09.00 น.  ผู้ด�ำเนินรำยกำร  Moderator กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

       พร้อมแจ้งก�ำหนดกำร  

 09.00-09.15 น.  กล่ำวต้อนรับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ และคณะ 

 09.15-12.15 น.  บรรยำยเรื่อง “กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

                        โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ 

 12.30 น.    ปิดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร

ติดต่อประสานงาน : นำยธำนี ชำตินันทน์  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม. 40  โทร. 086-6818744

                           นำงพรรณงำม มุ่งมำตร์  สพม.40 โทร 084 9906210
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กิจกรรมเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
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กิจกรรมเสวนาสมัชชาสภานักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 เวลา  08.30 – 16.30  น.

ณ ห้องประชุมศรีเทพ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ก�าหนดการเสวนาสมัชชาสภานักเรียน 

เวลำ 08.00 น. – 09.00 น.  - ลงทะเบียนรำยงำนตัว

เวลำ 09.00 น. – 10.00 น.  - รอง ผอ.สพม.40 รักษำรำชกำรแทน ผอ.สพม.40 แนะน�ำ สพม.40

          - กำรแสดงล�ำตัดแนะน�ำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ  

          - กำรแสดงกำรแต่งกำยชุดอำเซียนโดยโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 

เวลำ 10.00 น. – 12.00 น. -  เสวนำเพื่อให้องค์ควำมรู้ บนเวที ในหัวข้อเรื่อง “เยำวชนไทย คิดไกล คิดเยี่ยม”

        เปี่ยมคุณธรรม น�ำสู่อำเซียน ”โดยปรำชญ์เมธี 3 ท่ำน ดังนี้

       1. ดร.ดิเรก  ถึงฝั่ง สมำชิกวุฒิสภำ จ.นนทบุรี อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์ ฯลฯ

       2. ดร.ทนพญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน สมำชิกวุฒิสภำภำคเอกชน

         นักวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม

       - อดีตประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ สภำอุตสำหกรรมแห่ง

           ประเทศไทย

       -  ปัจจบุนั เป็นกรรมำธกิำรวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีกำรสือ่สำรและโทรคมนำคม

       - ประธำนอนุคณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีว ่ำด้วยกำรใช้ 

        วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีส่งเสริมกำรแพทย์

       -  ประธำนอนุคณะกรรมกำรส่งเสริมท้องถิ่นด้วยองค์ควำมรู้ สู่ชุมชน

       -  คณะกรรมำธิกำรปกครอง ฯลฯ

       3. ดร.วิศัลย์  โฆษิตำนนท์ อดีตผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

         ศึกษำธิกำร

       -  นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

       -  ประธำนสภำวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ

       4. คุณชยัยงค์  ไชยปัน นกัจดัรำยกำรวทิย ุสวท.จงัหวดัเพชรบรูณ์ เป็นผูด้�ำเนนิรำยกำร 

เวลำ 12.00 น. – 13.00 น.  -  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ 13.00 น. – 16.30 น.  -  กิจกรรมนันทนำกำรสำนสัมพันธ์สภำนักเรียน

       -  กิจกรรมเชื่อมโยง สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเสวนำ 

หมายเหตุ  ชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบูธต้นแบบสภำนักเรียน กำรเรียนรู้ศูนย์อำเซียน 

   โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้ตลอดทั้งวัน
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การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

โรงเรียนและครู
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การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
กิจกรรมนิทรรศกำรแสดงผลงำนโรงเรียนและครู มีรำยละเอียดดังนี้
 1. กำรจัดเตรียมเต็นท์ โต๊ะ และเก้ำอี้ ในกำรจัดแสดงผลงำนโรงเรียนและครู
  1.1  สถำนที่จัดนิทรรศกำร ตำมแผนผังบริเวณจัดงำน ณ สนำมไวชมภู  สถำบันกำรพลศึกษำ
วิทยำเขตเพชรบูรณ์   มีเต็นท์จัดให้เขตละ 2 เต็นท์ ขนำด 5 X 8 เมตร ทุกเต็นท์จะมีหลอดไฟฟ้ำ 1 จุด และ
ปลั๊กไฟ 1 จุด  โต๊ะ เขต ละ 4 ตัว  เก้ำอี้พลำสติก เขตละ 10 ตัว  โดยสำมำรถตกแต่งบริเวณหน้ำเต็นท์ ยื่น
ออกมำได้ไม่เกิน 80 เซนติเมตร สำมำรถจัดเต็นท์ได้ก่อนล่วงหน้ำ 2 วัน ในวันที่ 16 – 17  ธันวำคม  2556
  1.2  กำรจดันทิรรศกำรแสดงผลงำนโรงเรียนและครู ภำยในเต็นท์ประกอบด้วย 3 กจิกรรม ดังนี้  
    (1) นิทรรศกำรแสดงผลงำนโรงเรียนและครู 
                          ลกัษณะกจิกรรม เป็นกำรน�ำเสนอนทิรรศกำรผลงำนโรงเรยีนและคร ูในสงักดัส�ำนกังำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มภำคเหนือ 17 จังหวัด 53 เขตพื้นที่กำรศึกษำ  ได้แก่ เขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศกึษำ 44 เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ และเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ 9 เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ  น�ำเสนอผลงำนดีเด่น
ตำมกลยุทธ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีงบประมำณ 2556 รวม 5 กลยุทธ์ และ 8  
นโยบำยส�ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร “2556 ปีแห่งกำรรวมพลังยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ” 
    (2) แสดงผลงำนนักเรียนและจ�ำหน่ำยผลผลิตของนักเรียน 
         ลักษณะกิจกรรม เป็นกำรน�ำเสนอผลงำนและกำรจัดจ�ำหน่ำยของตัวแทนโรงเรียนใน
สงักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ (44 โรงเรียน) และมธัยมศกึษำ (9 โรงเรียน) เขต 17 จังหวดัภำคเหนอื
ทัง้หมด 53 เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำทีเ่ป็นตวัแทนส่งเข้ำร่วมแสดงผลงำน ตัวแทนโรงเรียนแต่ละเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ
จดัแสดงผลงำนและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ตำมเตน็ท์ทีค่ณะกรรมกำรได้ก�ำหนดเป็นเวลำ 3 วนั โดยมกีำรน�ำเสนอ
ให้มีควำมน่ำสนใจ มีกำรสำธิต กระบวนกำรผลิต เพื่อกำรเรียนรู้ และจัดตกแต่งให้สวยงำมตลอดงำน
    (3) กจิกรรมคลนิกิคร ูมกีำรประเมนิผลงำน ทีน่�ำมำจดันทิรรศกำร  ลกัษณะกจิกรรม  คลนิกิ
ครู เป็นกำรน�ำเสนอผลงำนที่เป็น Best Practices รวมทั้งสิ้นเขตละ 5 ผลงำน ที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับ เขต
พื้นที่กำรศึกษำมำแล้ว โดยน�ำเสนอเผยแพร่ในรูปแบบคลินิกกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำวิชำชีพครู ผู้บริหำรสถำน
ศึกษำ ประกอบด้วย
     ก. ผลงำนดีเด่นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนำผู้
เรยีนของครผููส้อน 4 ระดบั คอื ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษำ  
ตอนปลำย ระดับละ 1 ผลงำน รวม 4 ผลงำน
     ข. ผลงำนดีเด่นทำงกำรบริหำรกำรศึกษำของผู้บริหำร และหรือผลงำนดีเด่นของ
สถำนศึกษำ จ�ำนวน 1 ผลงำน
 2. กำรประกวดเต็นท์นิทรรศกำรแสดงผลงำนโรงเรียนและครู
  มติที่ประชุมผู้แทนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 17 จังหวัดภำคเหนือ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 63  ปีกำรศึกษำ 2556  จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่  23 สิงหำคม 2556 ก�ำหนดให้มี
กำรประกวดเต็นท์นิทรรศกำรแสดงผลงำนโรงเรียนและครู และมอบรำงวัลเกียรติบัตร

ติดต่อประสานงาน : นำยดิเรก  ต่ำยเมือง   รอง ผอ.สพป.พช.1   โทร. 085-2739507
     นำยสุวัฒน์  นิลพลอย ผอ.กลุ่มบุคคล      โทร. 086-2019628
     ว่ำที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชำ รอง ผอ.สพป.พช.2   โทร. 081-0420464
     นำงนิชำภัทร  วิลเลี่ยมส์   ศน.สพป.พช.2      โทร. 086-4490694
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การจัดระบบสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร
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การจัดระบบสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

 เพือ่ให้กำรตดิต่อสือ่สำรสะดวกมำกขึน้ จึงก�ำหนดให้มกีำรใช้วทิยส่ืุอสำรในกำรติดต่อประสำนงำน

ในช่วงกำรจัดงำน ระหว่ำงวันที่ 16-20 ธันวำคม 2556  ดังนี้

 1. ก�ำหนดย่ำนควำมถี่ในกำรติดต่อสื่อสำร 2 ช่องควำมถี่ได้แก่

  ช่อง 1 ควำมถี่หลัก 147.300 MH2

    ช่อง 2 ควำมถี่รอง 147.400 MH2

 2. นำมเรียกขำน  ใช้นำมเรียกขำน ไผ่ทอง

 3. ช่วงเวลำในกำรติดต่อสื่อสำร  ตั้งแต่  07.30-18.00 น.  

 4. ศูนย์ติดต่อประสำนงำนโดยผ่ำนวิทยุสื่อสำร  จัดเป็น  14 จุด ได้แก่

  จุดที่ 1 (แม่ข่ำย) ศนูย์ประสำนงำน ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเพชรบรูณ์ เขต 1

  จุดที่ 2   สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตเพชรบูรณ์

  จุดที่ 3 โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี

  จุดที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยำคม

  จุดที่ 5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

  จุดที่ 6 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 (ศูนย์รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์) 

  จุดที่ 7 วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

  จุดที่ 8 โรงเรียนเทศบำล 3 (ชำญวิทยำ)

  จุดที่ 9 โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ (ใหม่) 

  จุดที่ 10 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

  จุดที่ 11 วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำเพชรบูรณ์

  จุดที่ 12 โรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง

  จุดที่ 13 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

  จุดที่ 14 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยเพชรบูรณ์

ผู้ประสานงาน  นำยสุเมธ  จงใจมั่น  รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 081-8883556
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สถานที่ตั้งจุดบริการปฐมพยาบาล
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

   1)  นำยธวัช  กงเติม       ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

   2)  นำยนิคม  เขียวฉ�่ำ     ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2

   3)  นำยสมศักดิ์ ศรีรักษำ     ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

   4)  นำยพิทยำ  ไชยมงคล    ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

   5)  นำยอัครเดช  ทองใจสด   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

   6) นำยเสกสรร  นิยมเพ็ง    นำกยกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

   7) นำยกำนต์  สอนอยู่กลำง  ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์

   8)  นำยวุฒิศักดิ์  เหล็กค�ำ    ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

   9)  นำยประจวบ  ลังกำวงศ์   ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์

  10) นำยสุรศักดิ์  พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะท�างาน

   1)  นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเพชรบรูณ์ เขต 1    

   2)  นำยวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

   3)  นำยจรัญ  จำกยำงโทน  ศึกษำนิเทศก์

   4)  นำยบ�ำรุง  จันทร์เชื้อ   ศึกษำนิเทศก์  

   5)  นำงสำวกำญจนำ  คูทิพย์ ศึกษำนิเทศก์  

   6)  นำยบุญโยม  เกยเลื่อน  ศึกษำนิเทศก์  

   7)  นำงชุติกำญจน์  แตงใหญ่ นักวิชำกำรศึกษำ

   8)  นำงบุญฑริกำ  แก้วก๋อง  นักวิชำกำรศึกษำ 

   9)  นำงนิตยำ  แก้วชู         เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ศิลปกรรม

       นำยอำลักษ์  จันทสุข   ครู โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์

       นำยนิรุทธ์  แก้วนิคม   ครู โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี 

       นำยบัญชำ  คงทน   เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
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