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(ราง) นโยบายและแผนปฏิบัติการแขงขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด
และกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ ระดับประเทศรอบประวัติศสาตร
นโยบาย และแผนปฏิบตั ิการ นําเสนอโดย นายเสริมศักดิ์ สภานนท
๑. หลักการ และเหตุผล
ในวโรกาสอันเปนปมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลิดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗
รอบ (๘๔ พรรษา) วันจันทรที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานเปนประวัติศาสตรกวา ๖๕ ปทอง จึงเปน
โอกาสดีที่นายเสริมศักดิ์ สภานนท บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพนานาผูนํา ประธานผูกอตั้งชมรมอักษรปริศนา ผูประสบ
ความสําเร็จในการคนควาและสรางตนแบบเกมวงปริศนาอักษรไขวสําหรับภาษาไทยเปนเอกลักษณไทย เปนภูมิปญญาไทย เปน
อดีตนายกยุวสมาคมแหงประเทศไทยธนบุรี อดีตกรรมาธิการฝายพัฒนาการตางประเทศและอดีตอุปนายกบริหารยุวสมาคมแหง
ประเทศไทย อดีตเลขาธิการสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ผูกอตั้งชมรมเพื่อนสมาชิกแคนนอนแหง
แรกในประเทศไทย ประธานชมรมและประธานเตรียมการกอตั้งสมาคมถายภาพนานาชาติ จอยน แอนด แคร พัทยา ในฐานะ
กรรมการผูนําเสนอนโยบายและแผนการจัดโครงการมหกรรมกาวสูปทอง ที่ประสบความสําเร็จเปนประวัติศาสตร ในป พ.ศ.
๒๕๓๙ รวมถึงการจัดโครงการ ๖๐ ปทองฉลองสิริราชสมบัติและงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา ที่ดําเนินการจัดมา
อยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบัน พรอมดวยคณะกรรมการที่รูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคจึงไดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
เตรียมนํากิจกรรมที่มีคุณคา สรางสรรค พัฒนาการศึกษาและสงเสริมการทองเที่ยวทั้ง ๙ โครงการ จากโครงการกาวสูปทอง
สอดคลองกับแนวพระราชดําริพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองคมาปรับปรุงใหม ปรารถนาที่จะดําเนินการจัด
ใหยิ่งใหญสมพระเกียรติอีกครัง้ หนึ่ง ในชื่อโครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา นอมเกลาฯ เฉลิมพระเกียรติพระองค
เกิดประโยชนสูงสุดตอเยาวชน ชุมชนและประเทศชาติ ประชาชนทุกหมูเหลาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดมีโอกาสรวม
แสดงความจงรักภักดี ไดรับเกียรติจากนายนอม พงศกัญจนานุกูร อดีตหัวหนาชางภาพผูทรงคุณวุฒิ สวนงานชางภาพสวน
พระองค เปนประธานเตรียมการกิตติมศักดิ์

๒. แนวความคิด
จาก...พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่
จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดานรักษาภาษาก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือใหออกเสียงให
ถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบประโยค นับเปนปญหาที่สําคัญ
ปญหาที่สามคือความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช... สําหรับคํา
ใหมที่ตั้งขึ้นมีความจําเปนในทางวิชาการไมนอย แตบางคําที่งายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใชคําเกาๆ ที่เรามีอยูแลว ไมควรจะมาตั้ง
ศัพทใหมใหยุงยาก..."
จากความตอนหนึ่งที่ ฯพณฯ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาชมรมอักษรปริศนา
และคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมกาวสูปทอง” ไดกลาวในวันแถลงขาวเมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ โรงแรม
สยามซิตี้ ความวา “พระเจาอยูหัวไมมีฝายคาน ทรงเปนกลางของทุกหมูเหลา ทรงครองราชยนานกวาพระเจาแผนดินทุก
พระองค” จากปฐมบรมราชโองการ เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสขุ
แหงมหาชนชาวสยาม” ระยะเวลา ๕๐ ปผานมายังเปนเชนเดิม เราในฐานะประชาชนของพระองคควรแสดงออกถึงความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ การจัดงานใดๆ ไมตองใหญโต ...ขอใหทําดี ทําอะไรที่ชื่นอกชื่นใจถวายพระองคทาน
...../..... ๓. ความเดิม
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๓. ความเดิม
นายเสริมศักดิ์ สภานนท ผูเขียนและนําเสนอโครงการฯ เปนผูที่ประสบความสําเร็จในการคนควาและสรางตนแบบ เกมวง
ปริศนาอักษรไขว (เอกลักษณของรูปแบบสี่เหลี่ยมมุมโคงในวงกลม) สําหรับภาษาไทย ขณะกําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยพารคเลน
เมืองลีดส ประเทศอังกฤษในป พ.ศ. ๒๕๒๐ นับเปนตนแบบแรกที่กําหนดการวางตําแหนงอักษรไทย พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต ไดอยางชัดเจนถูกตองสมบูรณแบบตามหลักภาษาไทย เปนเอกลักษณไทย เปนภูมิปญญาไทย เปนวัฒนธรรมไทย
เปนกีฬาภาษาไทย เริ่มพิมพเผยแพรครั้งแรกในหนังสือที่ระลึกศิษยเกาจุฬาลงกรณในสหราชอาณาจักร ตอมาไดรับการพิจารณา
ใหลงพิมพในหนังสือนิตยสารบางกอกรีดเดอรสรายเดือนของคุณบุรินทร วงษสงวน ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ จนนิตยสารหยุดดําเนิน
กิจการ จึงนําไปพิมพเผยแพรในนิตยสารสตรีสารรายสัปดาหของคุณสุรางค เปรมปรีด ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖
นิตยสารก็หยุดดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๓๖ และไมไดเผยแพรที่ใดอีก ตลอดเวลาที่ลงเผยแพรในนิตยสารสตรีสารรายสัปดาห
ผูเขียนไดรับความกรุณาจากคุณหญิงนิลวรรณ ปนทอง บรรณาธิการฯ ใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงผลงานจนเปนตนแบบ
ที่สมบูรณเปนเอกลักษณไทยในปจจุบัน เกมวงปริศนาอักษรไขว เปนเกมเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรูภ าษาไทยไดเปนอยางดียิ่ง
ตอมาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๕ นายเสริมศักดิ์ สภานนทและเพื่อนๆ ไดรวมกันกอตั้งชมรมอักษรปริศนาขึ้น เพื่อรวม
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมเผยแพรเกมวงปริศนาอักษรไขวใหแพรหลายในสถานศึกษาตางๆ ที่สนใจทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด เนื่องจากเปนเกมฝกทักษะพัฒนาการเรียนรูภาษาไทยที่มีตนแบบสามารถเขียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตไดอยาง
สมบูรณ ไดรับความสนใจจากคณาจารย, นักเรียนและนักศึกษาเปนอยางมาก ริเริ่มจัดการแขงขันเกมวงปริศนาอักษรไขวระดับ
มัธยมศึกษาเปนครั้งแรกที่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ไดรับความสนับสนุนเปนอยางดีจากผูอํานวยการ มล.อธิบุญ กฤษดากร
และนายเสรี สุภธีระ (ถึงแกกรรม) นายกยุวสมาคมแหงประเทศไทยในขณะนั้นเปนประธาน
การแขงขันเกมวงปริศนาอักษรไขว ไดรับความสนใจจากโรงเรียนตางๆ สงนักเรียนเขารวมการแขงขันอยางตอเนือ่ งจน
เปนที่รูจักแพรหลายในหลายจังหวัด ในป พ.ศ.๒๕๓๗ คณะกรรมการไดวางแผนจัดการแขงขันระดับประเทศขึ้น มีนโยบายให
นักเรียนรวมทํากิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธและแขงขันเกมวงปริศนาอักษรไขว ณ คายกิจกรรมลูกเสือในสวนสยาม สวนน้ํา
แหงแรกในประเทศไทย ไดรับความสนับสนุนจากคุณชัยวัฒน เหลืองอมรเลิศ (อดีตผูกอ ตั้งยุวสมาคมแหงประเทศไทย) อนุญาต
ใหใชสถานที่ พรอมบุคลากรผูทรงคุณวุฒิในการดําเนินกิจกรรมเปนเวลา ๓ วัน ๒ คืน ไดรับเกียรติจากนายประพัฒน โพธิวรคุณ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงแระเทศไทย, ประธานบริษัท กันยงอิเล็คทริก จํากัด (มหาชน) เปนประธาน กิจกรรมดังกลาว
ประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง
คณะกรรมการไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศสูงสุด และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
และในปเดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๓๗) รัฐบาลไดเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ
จะทรงครองสิรริ าชสมบัติครบ ๕๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูเขียนจึงไดมีโอกาสนําเสนอนโยบายและแผนการจัดงาน กาวสูปทอง
ที่ประกอบดวยโครงการยอย ๙ โครงการ การแขงขันเกมวงปริศนาอักษรไขวเปนกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานดังกลาว
งานกาวสูปทองเปนงานมหกรรมที่ยิ่งใหญประสบความสําเร็จเปนประวัติศาสตร คณะกรรมการสามารถนําเงินรายไดที่
ประชาชนรวมลงนามถวายพระพรในแผนผา บัฏมาลารอยใจถวายพระพร โดยไมหักคาใชจายกวา ๕ ลานบาท รวมกับเงิน
สมทบจากทานประธาน ดร. ประพัฒน โพธิวรคุณ ประมาณ ๒ ลานบาท รวมเปน ๗ ลานบาท ทูลเกลาฯ ถวาย มูลนิธชิ ัยพัฒนา
ในพิธีเปดที่ทําการอาคารกรมประชาสัมพันธหลังใหม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๙
...../..... โครงการมหกรรมกาวสูปทอง
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โครงการ มหกรรมกาวสูปทอง ประกอบดวยโครงการยอย ๙ โครงการ ดังนี้คือ :~






โครงการบัฏมาลารอยใจถวายพระพร
โครงการประกวดภาพถายเมืองไทยเมืองทองเที่ยว
โครงการมหกรรมภาพยนตรนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
โครงการแขงขันเกมวงปริศนาอักษรไขว
โครงการสายสัมพันธรักตางวัย






โครงการมหกรรมภาพถายเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสายสัมพันธตางแดน
โครงการทองโลกเพื่อมิตรภาพ และ สันติภาพ
โครงการเรียนดี มีรางวัล

เมื่องานประสบความสําเร็จ ผูเขียนไดรับเกียรติไปรวมวางแผนเตรียมการจัดงานระดับนานาชาติ การประชุมใหญเจซีไอ.
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟค ครั้งที่ ๔๗ (การประชุมกลางป มีประเทศสมาชิก ๒๑ ประเทศ) ระหวางเดือน พฤษภาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย เปนประวัติศาสตรขององคกรเชนกัน มีผูเขารวมประชุมกวา ๔,๒๐๐ คน จากผูแทน
จํานวน ๓๒ ประเทศ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก เจซีไอ.เซเนเตอรพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานในพิธีเปดงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน
หลังจากเสร็จภารกิจ ก็ไดมีโอกาสเปนผูแทนเดินทางไปเยี่ยมสํานักงานใหญของเจซีไอ. Junior Chamber International
หรือเรียกเปนภาษาไทยวา “ยุวสมาคมนานาชาติ” นับเปนชวงชีวิตที่ดีมากผูเขียนมีโอกาสทํางานที่ประสบความสําเร็จถึง ๒ วาระ
คือ การเขียนนโยบายและแผนการปฏิบัติการจัดงาน “กาวสูป ทอง” ที่ประสบความสําเร็จเปนประวัติศาสตร นอมเกลาฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองสิรริ าชสมบัติครบ ๕๐ ป และการเปนที่ปรึกษาอยางเปนทางการในการ
จัดการประชุมใหญภาคพื้นเอเซียแปซิฟค ครั้งที่ ๔๗ สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยเปนประวัติศาสตรแกองคกร
...แตในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศไทยเกิดปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ผูเขียนตองหยุดกิจกรรมทั้งหมด จนเกือบ
เอาชีวิตไมรอด แตดวยความกรุณาของคุณเมธา มารีอนุเคราะห กรุณาใหความสนับสนุน ทําใหชีวิตมีโอกาสกลับมาเริ่มตนอีก
ครั้งหนึ่งในป พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงวางแผนจัดทําหนังสือพิมพเปนของตนเองชือ่ หนังสือพิมพนานาผูนํา ที่เคยพิมพเผยแพรสมัยที่เปน
กรรมาธิการฝายตางประเทศยุวสมาคมแหงประเทศไทย นํากิจกรรมบางสวนจากงานมหกรรมกาวสูปทองที่มีคุณประโยชนตอ
มวลชน อาทิเชน นิทรรศการภาพถายเฉลิมพระเกียรติ และสายสัมพันธรักตางวัย มาดําเนินการตอ
ในปมหามงคล พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ทรงครองสิรริ าชสมบัติครบ ๖๐ ป ผูเขียนในฐานะสมาชิก
สภาวัฒนธรรมอําเภอบางละมุงรวมกับเมืองพัทยา ไดนําเสนอนโยบายและแผนการจัดงาน ๖๐ ปทองฉลองสิริราชสมบัติ และงาน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา เพื่อดําเนินการใหตอเนื่อง นําโครงการสายสัมพันธตางแดน มาปรับรูปแบบเปนการอบรม
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวาสําหรับชุมชน “English Conversation for a Better Life” โดยวิทยากรชาวตางชาติ
เจาของภาษา,
จัดอบรมเทคนิคการถายภาพเพื่อการทองเที่ยวเมืองพัทยาดวยกลองดิจติ อลและจัดประกวดภาพถายพัทยาเมือง
ทองเที่ยวสําหรับผูที่รักการถายภาพ เปนกิจกรรมประวัติศาสตรที่จัดขึ้นครั้งแรกในเมืองพัทยา มีชางภาพผูทรงคุณวุฒิมาให
ความรูถึง ๑๓ ทาน สงเสริมความรูและการทองเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลไดรบั ความสนับสนุนคาใชจายจาก บริษัท
แคนนอน (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับความสนใจเปนอยางมากจึงจัดมาอยางตอเนื่องจนถึงปปจจุบันเปนปที่ ๖
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูเขียน และนายนอม พงศกัญจนานุกูร อดีตหัวหนาชางภาพผูทรางคุณวุฒิ สวนงานชางภาพ
สวนพระองค นายรณกิจ เอกะสิงห รองนายกเมืองพัทยา พรอมดวยคณะกรรมการและที่ปรึกษาเห็นชอบที่จะรวมพลังกันอีกครัง้
นํากิจกรรมทั้ง ๙ มาปรับปรุงและจัดงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ นําแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
...../..... การแขงขัน พัทยาไตรกีฬา

๔

โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
การแขงขันพัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด เปนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา เดิม
คือการแขงขันเกมวงปริศนาอักษรไขว แตไดปรับรูปแบบขั้นตอนวิธีการแขงขันใหมใหงายตอความเขาใจเกิดประโยชนสูงสุด มี
ชื่ออยางเปนทางการวา ไตรกีฬาภาษาไทย กําหนดจัดขึ้นเปนรอบประวัติศาสตรระดับประเทศครั้งแรกในประเทศไทย ณ อุทยาน
หินลานปและฟารมจระเขพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันกีฬาแหงชาติ) สงเสริม
การศึกษาใหกับเยาวชนของชาติพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทยตามแนวพระราชดําริ รวมอนุรกั ษสืบสานการใชคําศัพทใน
ภาษาไทยใหถูกตองรวดเร็ว เพื่อสรรหายอดอัจฉริยภูมิปญญาภาษาไทยแหงป ในวโรกาสปมหามงคลดังกลาว ผูนําเสนอเจาของ
ลิขสิทธิ์จึงไดจัดรางวัลพิเศษใหผูที่ชนะเลิศการแขงขันมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษเปนเวลา ๙ วัน ประธาน
ดําเนินการเรียนเชิญ ดร. สมบัติ คุรุพันธ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การแขงขันพัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด เปนการเปดประวัติศาสตรหนาใหมสําหรับ วงการการศึกษา
วัฒนธรรมการเรียนรูภาษาไทย และวงการกีฬา เพื่อสรรหา “ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาภาษาไทยแหงป”
เพื่อเปนการประชาสัมพันธการจัดการแขงขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด ผูเขียนจึงเตรียมวางแผนจัด
กิจกรรม “เซียนภาษาสัญจร” มีวัตถุประสงคเดินทางไปเยี่ยมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สํานักงานกีฬาและสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ และจัดสัมมนา “ไตรกีฬาภาษาไทย” เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยภาษาไทย, นักเรียน, นิสิต, นักศึกษาและผูสนใจมี
โอกาสเขาใจขั้นตอนกติกาการแขงขัน วางแผนดําเนินการใหไดมากที่สุดภายในเดือนกันยายนและใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป
การแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด” ผูเขียนไดพัฒนารูปแบบการแขงขันใหเกิดประโยชนสูงสุด
เหมาะสําหรับเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรูภ าษาไทยทุกระดับชั้น โดยนําวัฒนธรรมพื้นฐานการเรียนรูภาษาไทย “คิด อาน เขียน”
มาเปนแนวทางสําหรับการแขงขัน นํา พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต อักษรไทยมาเปนองคประกอบในการสะกดสรางคําศัพท
ภาษาไทย กําหนดใหเขียนสะกดคําศัพทลงในชองตนแบบ เกมวงปริศนาอักษรไขว ที่กําหนดตําแหนงการวางพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกตไวอยางชัดเจน ใหถูกตองรวดเร็วในเวลาที่กําหนด ยึดถือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนบรรทัดฐานใน
การตรวจสอบความถูกตอง นับเปนนวัตกรรมแนวใหมสําหรับเสริมทักษะการเรียนรูภาษาไทย เปนการแขงขันการสะกดคําศัพท
ภาษาไทยเชิงกีฬา ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจภาษาไทย มีวิธีพิจารณาตัดสินการแพชนะจากภูมิปญญาของผู
แขงขันอยางแทจริง เสริมทักษะพัฒนาการเรียนรูภาษาไทยอยางยั่งยืน ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูเขียนไดพัฒนารูปแบบเกมขึ้นอีก ๑
แบบ คือ เกมวงปริศนาอักษรไขวใน “กีฬาภาษาไทย” ตามดวย เกมหมากคํา ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ นายประชา เตรัตน ผูวาราชการ
จังหวัดชลบุรีในขณะนั้น ไดกรุณาใหความสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมจนเปนที่แพรหลายในจังหวัดชลบุรี เมื่อเสร็จ
กิจกรรมถนนวัฒนธรรมในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ดร.สุเทพ ชิตยวงศ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ และ
นายวิชัย พวงภาคีสิริ รองผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ เห็นชอบใหตั้งชื่อการแขงขันใหมใหเหมาะสม
และงายตอความเขาใจวา “ไตรกีฬาภาษาไทย” มีหลักการที่สอดคลองสําหรับการแขงขัน ๓ ประการ คือ คิด อาน และเขียน ให
ถูกตองรวดเร็วลงใน “ตนแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว” ซึ่งเปนผลงานการคนควาของผูเขียน
จากการจัดการแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด” ระดับประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีขึ้นครั้งแรกที่
อุทยานหินลานปและฟารมจระเขพัทยา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ (วันกีฬาแหงชาติ) ประสบความสําเร็จเปนอยางดี ไดรับ
เกียรติจากนักศึกษาจากแควนสิบสองปนนาเดินทางมารวมสังเกตุการณการแขงขัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูเขียนไดรับเกียรติจาก
คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนประธานจัดการแขงขัน มอบหมายให
นายวินัย รอดจาย รองเลขาธิการฯ และสถาบันภาษาไทย นําผลงานไปเผยแพรในการประชุมศึกษานิเทศภาษาไทยทั่วประเทศ
และสถานศึกษาตางๆ หลายครั้งไดรับความสนใจเปนอยางมาก
...../..... ๔. วัตถุประสงค

๕

โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

๔. วัตถุประสงค
- เพื่อรวมนอมเกลาฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสปมหามงคล ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา)
- เพื่อรวมดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง และพระอัจฉริยภาพของพระองคทาน”
- เพื่อรวมสงเสริมสืบสานการศึกษาภาษาไทยอยางยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริและนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อสรรหา ยอดอัจฉริยะภูมิปญ
 ญาภาษาไทย และ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย
- เพื่อรวมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนของชาติ ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด
- เพื่อรวมสงเสริมการทองเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองพัทยา ซึ่งเปนเมืองเจาภาพ
- เพื่อรวมสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย

๕. ระยเวลาการดําเนินงาน
¾ เริ่มดําเนินการ
¾ สิ้นสุดดําเนินการ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๖. กําหนดการแขงขัน
¾

¾ การแขงขัน กําหนดการขงขัน ๔ รอบ
o รอบแรก รอบคัดเลือกระดับประเทศ
o รอบที่สอง กิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ
o รอบที่สาม รอบคัดเลือก
o รอบที่ส่ี
รอบตัดสินและมอบรางวัล

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
ระหวางวันพุธที่ ๑๙ – วันอาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
ระหวางวันพุธที่ ๑๔ – วันพฤหัสบดี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (วันกีฬาแหงชาติ)

¾

๗. สถานที่จัดการแขงขัน
¾
¾
¾
¾

รอบแรก
รอบที่สอง
รอบที่สาม
รอบที่สี่

รอบคัดเลือกระดับประเทศ
คายกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ
รอบคัดเลือก
รอบตัดสิน

อุทยานหินลานปและฟารมจระเขพัทยา
สวนนงนุชหรือสถานที่เหมาะสม
สถานที่เหมาะสม
สถานที่เหมาะสม

๘. สถานจัดกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ และสถานที่พักตามกําหนดการ
¾

¾ สถานที่จัดกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ คณะกรรมการกําหนดจัดที่ สวนนงนุช หรือสถานที่ที่เหมาะสม
¾ สถานทีพ่ ักสําหรับรอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศ คณะกรรมการกําหนดจัดสถานที่พักสําหรับผูที่ผานเขารอบรอง
ชนะเลิศและรอบชนะเลิศ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามระดับการศึกษา และประเภทดังนี้
o ผูที่ผานเขารอบ อัจฉริยะภูมิปญ
 ญาภาษาไทย ตามระดับการศึกษา พักในโรงแรม หรือรีสอรท หองละ ๒ คน
o ผูที่ผานเขารอบ อัจฉริยะภูมิปญ
 ญาไทย เขาพักกับครอบครัวชาวตางชาติ (Home Hospitality) เพื่อศึกษาหา
ประสบการณในการพํานักกับชาวตางชาติกอนการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

...../..... ๙. นโยบายและแผน

๖
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๙. นโยบาย และแผนการดําเนินงาน
ผูเขียนในฐานะผูนําเสนนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ไดขอความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อใหการจัดงานสามารถดําเนินการไดตามนโยบายและแผน ประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค สมพระเกียรติในป
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ในวันคลายวันพระราชสมภพวันจันทรที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๐. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประสานงานขอมูล / รายละเอียดจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ
จัดตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
สํารวจ - วิจัย - วางแผน - ปฏิบัติการ และ ประเมินผล
จัดเตรียมสํานักงานอํานวยการ พรอมอุปกรณ เพื่อเปนศูนยสําหรับการปฏิบัติงาน
จัดประชุมเตรียมการ และวางแผนดําเนินการ
นําเสนอรายละเอียดโครงการฯ ประมาณการคาใชจายโครงการฯ
จัดหาเจาภาพเพื่อรวมประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่สําหรับทําการประชาสัมพันธ และการแนะนําขั้นตอนและ
วิธีเตรียมตัวเพือ่ เขารวมการแขงขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด
- จัดหาผูสนใจสมัครเขารวมการแขงขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด
- จัดเตรียมขอมูล เพื่อการประชาสัมพันธ ผานสื่อทุกแขนง
- จัดทําเว็บไซท และเปดอีเมล เพื่อการรับ และสงขาวสาร
- นําเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
- จัดเตรียมโครงการหารายได (ถามี)
- จัดเตรียมของขวัญและรางวัล พรอมเกียรติบัตรสําหรับผูเขารวมการแขงขัน และขอบคุณผูสนับสนุน
- ติดตามการนําเสนอของบประมาณ เพื่อพิจารณาจาก.............. และ.......
- ดําเนินการปฏิบัติงานตามกําหนดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชาสัมพันธ เพื่อการ
แนะแนวพรอมคูมือเพื่อการฝกซอม
หมายเหตุ เจาภาพในฐานะผูสนับสนุนจะไดรับเอกสิทธิ์ในการจัดทําประชาสัมพันธ หารายไดในนามคณะกรรมการ หรือไดรับ
ผลประโยชนจากคาสมัครฯ และไดรับสิทธิอื่นๆ ตามขอตกลง
¾ กําหนดการสงเอกสาร ควรสงเอกสารใหถึงหนวยงานในกลุมเปาหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
o กรมประชาสัมพันธ
o กระทรวงวัฒนธรรม
o กระทรวงศึกษาธิการ
o สื่อมวลชนทุกแขนง
o กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
o สงอีเมลผานหนวยงานที่ใหความรวมมือ
-

๑๑. การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธเปนหัวใจสําคัญหลักในการดําเนินงาน ดังนั้นผูนําเสนอโครงการจึงเตรียมนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ จําแนกไว ดังนี้ คือ
¾ แถลงนโยบาย ดําเนินการเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑๓๑ ศาลาวาการเมืองพัทยา
¾ จัดสัมมนาไตรกรฬาภาษาไทย เพื่อถายทอดใหความรูแกคณาจารยและผูที่สนใจ
¾ ประชาสัมพันธ เพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ดังนี้
...../..... หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
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o หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม,
สํานักงานเขตการศึกษาในพื้นที่ และสํานักงานการกีฬา รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ เปนตน
o หนวยงานเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, หอการคาไทย, ยุวสมาคมแหงประเทศไทย, สโมสร ไล
ออนส. สโมสรโรตารี่, ฯลฯ เพือ่ ใหเกียรติเปนเจาภาพในการรวมดําเนินการ
¾ การประชาสัมพันธพิเศษ เนื่องใน “วันภาษาไทยแหงชาติ” และจัดสัมมนา ไตรกีฬาภาษาไทย”
o เนื่องจากการแขงขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด เปนนวัตกรรมแนวใหมสําหรับการเสริมทักษะ
พัฒนาการเรียนรูภาษาไทย เปนเอกลักษณไทย เปนวัฒนธรรมไทย เปนกีฬาภาษาไทย และเปนภูมิปญญาไทยที่ให
คุณประโยชนเปนอยางยิ่ง ดําเนินการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ผูนําเสนอมีแผนประสานงานกับองคกร
ที่สนใจ รวมเปนเจาภาพในการจัดการสัมมนา “ไตรกีฬาภาษาไทย” เพื่อแนะนําขั้นตอนการแขงขันปลุกกระแสความ
สนใจและประชาสัมพันธ การแขงขันพัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
¾ การประชาสัมพันธ โดยการเดินทางโดยรถยนต ในรายการพิเศษ “เซียนภาษาสัญจร”
นายเสริมศักดิ์ สภานนท เจาของลิขสิทธิ์ผูนําเสนอโครงการ กําหนดนโยบายและแผนเดินทางทั่วประเทศโดยทางรถยนต
ในรายการพิเศษ “เซียนภาษาสัญจร” เพื่อประชาสัมพันธโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา” ถือโอกาสเยี่ยม
สํานักงานเขตการศึกษา, สํานักงานการกีฬาและสถานศึกษาในจังหวัดตางๆ เพื่อแนะแนวและคัดเลือกผูโชคดีเขารวมกิจกรรม ผู
โชคดีที่มีความสามารถอาจมีโอกาสเขารวมกิจกรรมโดยไมเสียคาใชจาย มีโอกาสรวมกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ และมีโอกาส
เขารวมการแขงขันรอบประวัติศาสตร ในวันกีฬาแหงชาติ (ขั้นต่ํา ๙๙ คน) มีแผนปฏิบัติการโดยสังเขป ดังนี้คือ
o เริ่มเดินทาง
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
o สิ้นสุดการเดินทาง
เดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒. ผูมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติดและกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ”
¾ การแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด”
เจาของลิขสิทธิ์ผูนําเสนอโครงการ กําหนดแผนระยะยาวสําหรับการแขงขันทุกประเภทรวมเด็กพิเศษ ผูพิการ และเด็กดอย
โอกาส รวมทั้งชาวตางชาติที่ศึกษาภาษาไทย จําแนกเปน ๙ ประเภท ดังนี้คือ
๑. นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล (แผนปฏิบัติการสําหรับอนาคต)
๒. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓)
๓. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖)
๔. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓)
๕. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาป ๔ - ๖) และเทียบเทา (วิทยาลัยและปวช.)
๖. นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทียบเทา (ปวส.)
๗. ครูและคณาจารยภาษาไทย
๘. ประชาชนทั่วไป รวมเจาหนาที่ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
๙. ชาวตางชาติทั้งในประเทศ และตางประเทศ (แผนปฏิบัติการสําหรับอนาคต...แตถามีผูสมัครใหดําเนินการได)
๑๐.

...../..... ๑๓. ประเภทของการแขงขัน
กองอํานวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู ๙ หมูบานเจริญรัตน, ซอยบัวขาว.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
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๑๓. ประเภทของการแขงขัน
¾

¾ การแขงขันจําแนกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาภาษาไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔. คุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิ์สมัครเขารวมการแขงขัน
ผูที่ประสงคจะสมัครเขารวมการแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด” จําแนกเปน ๒ ประเภท จะตอง
เปนผูที่ถือสัญชาติไทย (มีบัตรประชาชน) และมีพื้นฐานความรูภาษาไทยเปนอยางดี (ยกเวน ขอ ๑.๓ ชาวตางชาติ) ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาภาษาไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๑
ประเภทนักเรียน นิสิตและนักศึกษา จะตองกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา (แขงขันตามระดับการศึกษา)
๑.๒
ประเภทครูและประเภทประชาชน (รวมทั้งนักเรียนศึกษานอกระบบและศึกษาผูใหญ)
๑.๓
ประเภทชาวตางชาติ
๑.๔
ผูสนับสนุน (สามารถสงตัวแทนเขารวมการแขงขัน)
ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ (อายุไมต่ํากวา ๑๖ ป และไมเกิน ๓๖ ปในวันสมัคร)
๒.๑
ประเภทนักเรียน นิสิตนักศึกษา
๒.๒
ครู / อาจารย
หมายเหตุ
ผูสมัครจะตองมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ และตองมีความพรอมที่จะทําการทดสอบกิจกรรมตางๆ
ตามกติกาที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
ก. ตองมีคะแนนรวามสูงสุดในการสะกดสรางคําศัพทภาษาไทย (จํานวนรวมไมนอยกวา ๙๙๙ คํา)
ข. ตองออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว ตามกติกากําหนด อยางนอย ๕ แบบ ใน ๙ แบบ
ค. ตองสะกดสรางคําศัพทภาษาอังกฤษตามกติกา และสอบสัมภาษณจากชาวตางชาติเจาของภาษา
ง. มีความพรอมที่จะพักกับครอบครัวชาวตางชาติ (Home Hospitality)

๑๕. รางวัลสําหรับการแขงขัน
¾

คณะกรรมการกําหนดรางวัลสําหรับการแขงขันพัทยาไตรกีฬาภาษาไทยหางไกลยาเสพติด จําแนกตามระดับการศึกษา
และประเภทการแขงขัน แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้คือ
¾ ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมปิ ญญาภาษาไทย การแขงขันจําแนกตามระดับพื้นฐานการศึกษา, ครูภาษาไทยและประชาชน
ทั่วไป แบงเปน ๖ ประเภทๆ ละ ๔ รางวัล ทุกรางวัลรวมการทองเที่ยวในประเทศไทย คือ ดังนี้
๑. ระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล
(แผนปฏิบัติการสําหรับอนาคต)
๑.๑ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๑.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๑.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท และของขวัญ
๑.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓
เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และของขวัญ
...../..... ๒. ระดับชวงชั้นที่ ๑ และ ๒
กองอํานวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู ๙ หมูบานเจริญรัตน, ซอยบัวขาว.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
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๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
ระดับชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ (ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖)
๒.๑ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๒.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๒.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๒.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓
เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และของขวัญ
ระดับชวงชั้นที่ ๓ และ ๔ (เทียบเทา ปวช./ วิทยาลัย)
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๓.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๓.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๓.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓
เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และของขวัญ
ระดับอุดมศึกษา และเทียบเทา (ปวส.)
ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
๔.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๔.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๔.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓
เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และของขวัญ
ชาวตางชาติทั้งในประเทศ และตางประเทศ (แผนปฏิบัติการสําหรับอนาคต...แตถามีความพรอมดําเนินการไดเลย)
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๕.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๕.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และของขวัญ
๕.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓
เกียรติบัตร
ทุนการศึกษา
๘,๐๐๐ บาท และของขวัญ
ครูและประชาชนทั่วไป ทุกรางวัลรวมการทองเที่ยวในประเทศไทย
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
รางวัลและของขวัญรวมมูลคา ๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
รางวัลและของขวัญรวมมูลคา ๑๕,๐๐๐ บาท
๖.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง รางวัลและของขวัญรวมมูลคา ๑๒,๐๐๐ บาท
๖.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓
เกียรติบัตร
รางวัลและของขวัญรวมมูลคา ๑๐,๐๐๐ บาท

๙

¾ ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย
เปนรางวัลที่จดั ขึ้นเปนพิเศษ เนื่องในวโรกาสปมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันจันทรที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเพียง ๑ รางวัล สําหรับผูที่
สนใจสมัครเขารวมการแขงขัน เพื่อเปน ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย ตามกติกา คือ ผูที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากการ
สะกดสรางคําศัพทภาษาไทยและผานการทดสอบสะกดสรางคําศัพทภาษาอังกฤษ รวมคะแนนจากการออกแบบเกมวง
ปริศนาอักษรไขว ผูชนะเลิศจะไดรับการรางวัลทองเที่ยวทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ เปนระยะเวลา ๙ วัน
หมายเหตุ ผูฝกซอมและผูสนับสนุน รวมทั้งบิดาและมารดาจะไดรับสิทธิ์รวมเดินทางในอัตราสวนลดพิเศษรอยละ ๕๐
...../..... รางวัลพิเศษสําหรับ
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๑๐
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¾ รางวัลพิเศษ สําหรับกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ จําแนกเปน รายการ ดังนี้
๑. รางวัลมิตรภาพ
: ตัดสินโดยเพื่อนๆ รวมกิจกรรม
๒. รางวัลขวัญใจชาวคาย
: ตัดสินโดยเพื่อนๆ รวมกิจกรรม และ กรรมการพี่เลี้ยง
๓. รางวัลมนุษยสัมพันธดีเดน : ตัดสินโดยเพื่อนๆ รวมกิจกรรม และ กรรมการพี่เลี้ยง
๔. รางวัลการแสดงดีเดน
: ตัดสินโดยเพื่อนๆ รวมกิจกรรม และ กรรมการพี่เลี้ยง
๕. รางวัลกิจกรรมดีเดน
: ตัดสินโดยเพื่อนๆ รวมกิจกรรม และ กรรมการพี่เลี้ยง
๖. รางวัลการออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว ดีเดน รางวัลอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หมายเหตุ กําหนดการ และ รางวัลตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผูเขารวมกิจกรรม จะไดรับเกียรติบัตรทุกคน

การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สิ้นสุด
๑๖. กําหนดการรับสมัคร
¾ เปดรับสมัคร
¾ ปดรับสมัคร

:
:

วันเสารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วันอาทิตยที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๗. อัตราคาสมัครและการสนับสนุน
¾ อัตราคาสมัครสําหรับการเขารวมการแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด” รอบประวัติศาสตร กําหนดไว
ตามประเภท ที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มีรายละเอียด ดังนี้คือ
o ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาภาษาไทย สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวตางชาติ และประชาชนทั่วไป
รางวัลทุนการศึกษาและทองเที่ยวในประเทศไทย
๑.๑ คาลงทะเบียน เฉพาะสมัครคาไมรวมคูมือ
คนละ
๙๙ บาท
๑.๒ คาลงทะเบียนสมัครรวมชุดคูมือ
คนละ ๔๙๕ บาท
๑.๓ สมัครเขารวมกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ ไดรับสิทธิ์เขารวมการแขงขันทั้ง ๒ ประเภท
 คาลงทะเบียนคนละ
๓,๖๙๙ บาท * รับจํานวนจํากัดเพียง ๔๕ คน
๑.๔ ผูสนับสนุนไดรับสิทธิประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจตามขอตกลง ดังนี้
 สนับสนุน ๑ ทุน
๖,๓๙๙ บาท
 สนับสนุน ๒ ทุน
๑๑,๗๙๙ บาท
 สนับสนุน ๓ ทุน
๑๕,๓๙๙ บาท
 สนับสนุนตั้งแต ๓ คนขันไป คนตอไป คนละ
๕,๔๙๙ บาท
o ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย รางวัลทุนการศึกษาและทองเที่ยวประเทศอังกฤษ ๙ วัน

คาลงทะเบียนสมัครรวมชุดคูมือ
คนละ ๙๙๙ บาท
หมายเหตุ ผูชวยฝกซอมและหรือผูสนับสนุนใหกับที่ผูแทนที่ไดรับรางวัล จะไดรับสิทธิ์ประโยชนรอ ยละ ๓๐ ยกเวนรางวัล ยอด
อัจฉริยภูมิปญญาไทย ผูสนับสนุนหรือผูปกครอง จะไดรับสิทธิ์รวมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ๙ วัน ในอัตราสวนลด
รอยละ ๕๐ และไดรับสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจในฐานะผูสนับสนุนตามขอตกลง
...../..... ๑๘. ขั้นตอนการแขงขัน
กองอํานวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู ๙ หมูบานเจริญรัตน, ซอยบัวขาว.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
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๑๘. ขั้นตอนการแขงขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด”
¾

คณะกรรมการกําหนดการแขงขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย หางไกลยาเสพติด จําแนกการแขงขันตามระดับการศึกษา และ
ประเภทการแขงขัน โดยกําหนดใหสะกดสรางคําศัพทภาษาไทยและตอบคําถามคําศัพทเกมวงปริศนาอักษรไขว ที่มีปรากฏและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อผานเขารอบตางๆ ดังนี้คือ
¾ รอบแรก สะกดคําสรางศัพทภาษาไทยและตอบคําถามเกมวงปริศนาอักษรไขว จํานวน ๒๒๕ คํา ตามระดับการศึกษา
และประเภท เพื่อเขารอบที่ ๒ มีโอกาสรวมกิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ จํานวน ๔๕ คน ดังนี้
o สะกดคําศัพทจากพยัญชนะอักษรไทย ๑ ตัวที่กําหนด จํานวน ๔๕ คํา
o สะกดคําศัพทจากพยัญชนะอักษรไทย ๓ ตัวที่กําหนด จํานวน ๓๖ คํา
o สะกดคําศัพทจากพยัญชนะอักษรไทย ๕ ตัวที่กําหนด จํานวน ๒๗ คํา
o สะกดคําศัพทจากพยัญชนะอักษรไทย ๙ ตัวที่กําหนด จํานวน ๑๘ คํา
o ตอบคําถามเกมวงปริศนาอักษรไขว จํานวน ๙๙ คําถาม
¾ รอบที่สอง แขงขันสะกดคําศัพทภาษาไทย “เกมหมากคํา” ตามระดับการศึกษาและประเภท เพื่อคัดเลือกผูที่มีคะแนน
สูงสุดตามระดับการศึกษาและประเภท เขารอบที่สามจํานวนประเภทละ ๔ คน
¾ รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ และอันดับที่ ๔ แขงขันสะกดคําศัพทภาษาไทย เกมวงปริศนาอักษรไขวใน
“กีฬาภาษาไทย” เพื่อคัดเลือกผูมีความสามารถเขารอบชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ ตามระดับ
การศึกษาและประเภท จํานวนประเภทละ ๒ คน
¾ รอบที่สี่
การแขงขันสะกดคําศัพทภาษาไทย เกมวงปริศนาอักษรไขวใน “กีฬาภาษาไทย” รอบรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
และผูชนะเลิศเปนยอดอัจฉริยภูมิปญญาภาษาไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
o รางวัลจําแนกออกเปน ๒ รางวัล คือ
๑. รางวัล ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาภาษาไทย จะไดรับทุนการศึกษาจะแนกตามระดับการศึกษา
๒. รางวัล ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทย จะไดรับทุนการศึกษาตามในหัวขอที่ ๑๕ และไดรับรางวัลเดินทางไป
ทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เปนระยะเวลา ๙ วัน (ตั๋วเครื่องบินพรอมที่พักและอาหาร)

๑๙. ผูสมัครเพือ่ เปน ยอดอัจฉริยะภูมิปญญาไทยแหงป จะตองทดสอบเพิ่มตามกติกา ดังนี้คือ
¾ ขั้นตอนการแขงขัน ใชระเบียบการแขงขันเดียวในหัวขอที่ ๑๔ เมื่อผานเขารอบที่ ๒ จะตองทําการแขงขันเพิ่มติมดังนี้
o ๑.๑
ออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว จํานวนไมนอ ยกวา ๕ แบบ ใน ๙ แบบ
หมายเหตุ ผูสมัครจะไดรับความรูจากเจาของลิขสิทธิ์ และมีเวลาในการออกแบบ ๑๘ วัน
o ๑.๒ สะกดสรางคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน ๙๙ คํา ตามระดับการศึกษา
o ๑.๓ แขงขันสํากดคําศัพทภาษาอังกฤษ เกมหมากคําภาษาอังกฤษ “Literacy Game”
หมายเหตุ ในกรณียที่มีคะแนนรวมเทากัน
o ๑.๔ สัมภาษณพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) โดยผูทรงคุณวุฒิชาวอังกฤษ

...../..... ๒๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

๒๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
¾ คณะกรรมการกาวสูปทอง และเพื่อนๆ จากองคกรตางๆ ที่เคยรวมสรางผลงานประวัติศาสตร ไดมีโอกาสกลับมารวมพลัง
กันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมสรางผลงานอันยิ่งใหญใหประสบความสําเร็จ นอมเกลาฯ เฉลิมพระเกียรติพระองคทาน
¾ มีโอกาสดําเนินการสรางผลงานตามแนวความคิด และความสามารถของแตละทาน
¾ กิจกรรมตาง ๆ ที่มีคุณประโยชนตอมวลชน ชุมชน และประเทศชาติ มีโอกาสนํากลับมาดําเนินการอยางตอเนื่อง
¾ มีโอกาสในการรวมสงเสริมกิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรูภ าษาไทย ตามแนวพระราชดําริ
¾ มีโอกาสรวมสนับสนุนนโยบาย สงเสริมการศึกษาของรัฐบาล และพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทย
¾ รวมสรางกําลังใจ ปลูกจิตสํานึกใหเด็ก และเยาวชนของชาติรักการเรียน มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีความประพฤติดี มี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีวัฒนธรรม มีความโอบออมอารี มีความสามัคคี ละเวนอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง
¾ รวมสรางฝน และความปรารถนาใหกับผูที่ตั้งใจเรียนดี สรางความภูมิใจใหกับผูปกครอง, วงศตระกูล และเพื่อนพอง
¾ นโยบายในการสงเสริมการศึกษาดังกลาว จะนํามาซึ่งผลประโยชนใหกับประเทศชาติ สามารถจัดอยางตอเนื่องทุกๆ ป
¾ สงเสริมภาพลักษณที่ดี ในมุมมองที่แตกตางใหกับเมืองพัทยา และสํานักงานการศึกษาของชาติ
¾ สงเสริมเศรษฐกิจประเทศ และการทองเที่ยวในทองถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล “ทองเทีย่ วไทยครึกครืน้ เศรษฐกิจไทย
คึกคัก” ผานกิจกรรม และรางวัลที่คณะกรรมการจัดขึ้น เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
¾ เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

๒๑. งบประมาณ
คาใชจาย
:
ประมาณการ ๗ ลานบาท จําแนกออกเปน ๖ สวน
สวนที่ ๑ เดินทางประชาสัมพันธระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ ๙๐ วัน ประมาณการคาใชจายวันละ
๒๕,๐๐๐ บาท ตองบริหารคาใชจายตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไมเกิน ๒ ลานบาท ดังนี้
๑.๑ การแถลงขาวการกอนการออกเดินทาง และหรือแถลงขาวรวม
๑.๒ คาพาหนะสําหรับเดินทาง รถยนตขนาดกลาง รวมคาน้ํามัน และคนขับ (คาเสื่อมและคาซอมบํารุง)
๑.๓ อุปกรณสําหรับประประชาสัมพันธ อาทิเชน แผนผา แผนพับ โปสเตอร เปนตน
๑.๔ สมุดคูมือและแบบฝกหัดพรอมอุปกรณการฝกซอม
๑.๕ เครื่องคอมพิวเตอรโนทบุค พรอมเครือ่ งพิมพ และเครื่องฉายภาพ (ถามี)
๑.๖ อุปกรณเครื่องเขียน และอุปกรณจําเปนอื่นๆ
๑.๗ อุปกรณสื่อสาร โทรศัพทมือถือ
๑.๘ คาที่พักและอาหาร วิทยากร และผูรวมเดินทาง ๒ – ๔ คน
๑.๙ คาจัดสถานที่สัมนา และจัดเลี้ยง (ขอความสนับสนุนจากเจาภาพในทองที่) ฯลฯ
สวนที่ ๒ การจัดการแขงขัน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประมาณการ ๑.๕ ลานบาท ดังนี้
๒.๑ การแขงขันรอบคัดเลือก ณ อุทยานหินลานปและฟารมจระเขพัทยา วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒.๑.๑ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม คณะกรรมการ, อาสาสมัคร และกรรมการตัดสิน
๒.๑.๒ งานเลี้ยงตอนรับ (ถามี)
...../..... ๒.๑.๓ พาหนะรับสง
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โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
๒.๑.๓ พาหนะรับสง (ขอความสนับสนุน)
๒.๒ กิจกรรมคายวัฒนธรรมสัมพันธ ณ สวนนงนุช หรือรีสอรทในเมืองพัทยา ระหวางวันพุธที่ ๑๙ ถึง วัน
อาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒.๒.๑ งานเลี้ยงตอนรับ บาบิคิวรอบกองไฟ
๒.๒.๒ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ผูเขารอบ, คณะกรรมการ, อาสาสมัคร และกรรมการตัดสิน
๒.๓ ทัศนศึกษา
๒.๓.๑ ศาลาวาการเมืองพัทยา
๒.๓.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๒.๓.๓ สทร ๕ (เขาพระตําหนัก)
๒.๓.๔ สตูดิโอ เคเบิ้ลทีวี
๒.๓.๕ ปราสาทสัจจธรรม
๒.๓.๖ บานสุขาวดี
๒.๓.๗ ตลาดน้ําสี่ภาค
๒.๓.๘ เมืองจําลอง
๒.๓.๙ คาบาเรโชว และหมูบานโอทอป (ถามี)
๒.๔ เสื้อยืดคอกลมคนละ ๒ ตัว และผาพันคอคละสี ๑ ผืน สําหรับมอบใหผูที่ผานเขารอบ
๒.๕ รวมพิธวี างพวงมาลา หนาอําเภอบางละมุง
๒.๖ ที่พักอาหาร และพาหนะสําหรับผูเขารอบสุดทาย รวมบานพักชาวตางชาติ (Home Hospitality)
๒.๗ การแขงขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชนะเลิศ ระหวางวันพุธที่ ๑๔ – วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๘ รวมงานวันเกิดคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
๒.๙ พาหนะรับสง รถบัส ๔๐ ที่นั้ง และรถตู ๑๒ ที่นั่ง รถเกง ๓ คัน และมอรเตอรไซดบริการ ๒ – ๓ คัน
สวนที่ ๓ เงินรางวัลสําหรับการแขงขัน รวม ถวย โล เกียรติบัตร และของขวัญ ประมาณการ ๕ แสนบาท ดังนี้
๓.๑ การแขงขันรอบรองชนะเลิศ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓.๒ การแขงขันรองชนะเลิศ วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓.๕ พิธีแจกรางวัล วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
สวนที่ ๔ คาเดินทางไปทัศนศึกษา และการแถลงขาวที่ประเทศอังกฤษ ประมาณการ ๗ แสนบาท ดังนี้
๔.๑ การแถลงขาว ณ สถานทูตไทย หรือ สถานทีท่ ี่เหมาะสม ในประเทศอังกฤษ
๔.๒ คาตั๋วเครื่องบินสําหรับคณะกรรมการ ผูติดตามและผูไดรับรางวัล (ขอความสนับสนุน)
๔.๒.๑ นายนอม พงศกัญจนานุกูร
๔.๒.๒ ดร.ประพัฒน โพธิวรคุณ
๔.๒.๓ ดร.สมบัติ คุรุพันธ
๔.๒.๔ นายเสริมศักดิ์ สภานนท
๔.๒.๕ ผูไดรับรางวัล ๒ คน (รวมผูที่ไดรับรางวัลจากโครงการเรียนดีเพื่อพอ ๑ คน)
...../..... ๔.๒.๖ ผูติดตาม
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๔.๒.๖ ผูติดตาม หรือ ๒ คน (ถามี)
๔.๒.๗ กรรมการ (คณะทํางาน) นาง มันทนา สภานนท กรรมการเลขานุการ
๔.๒.๘ กรรมการ (คณะทํางาน) น.ส. ณัฐพร สภานนท
๔.๒.๙ กรรมการ (คณะทํางาน)
๔.๔ คาที่พัก, อาหาร และคาพาหนะทัศนศึกษา ๙ – ๑๕ วัน สําหรับผูรวมเดินทาง
๔.๕ เบ็ดเตล็ด
สวนที่ ๕ สรุปและประเมินผล แถลงขาวและจัดเลี้ยงคณะกรรมการ ประมาณการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๕.๑ การแถลงขาวสรุปผลการดําเนินงาน
๕.๒ การจัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการทั้งคณะ
๕.๓ จัดพิมพหนังสือที่ระลึก
๕.๔ จัดทําของขวัญและรางวัลสําหรับ ขอบคุณคณะกรรมการและผูสนับสนุน (ถามี)
สวนที่ ๖ สํานักงานเลขานุการ ปฏิบัติงานระหวางเดือน กันยายน ๒๕๕๓ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ประมาณการไม
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๖.๑ พนักงานประจําสํานักงาน ประมาณ ๓ – ๔ คน ไมเกิน (เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท)
๖.๒ อุปกรณคอมพิวเตอร
(ใชของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพนานาผูนํา)
๖.๒.๑ คอมพิวเตอร ๓ ชุด
๖.๒.๓ เครื่องแสกนภาพ
๖.๒.๒ เครื่องพิมพ ๑ ชุด
๖.๓ อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน อาทิ เครื่องเย็บกระดาษ / ที่เจาะกระดาษ / ปากกา / ดินสอ เปนตน
๖.๔ กระดาษพิมพ และหมึกพิมพ / ขอบเอกสาร
๖.๕ เครื่องตมน้ํารอน / ตูเย็น (ใชของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพนานาผูนํา)
และ เครื่องกาแฟ (ถามี)
๖.๖ ชา / กาแฟ / เครื่องดื่มบํารุงกําลัง / ของวาง

๒๒. สรุปและประเมินผล
¾ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๓. กองอํานวยการ และศูนยประสานงาน
¾ กองอํานวยการกรุงเทพ
เลขที่ ๕๕ หมูบานอาคารสงเคราะหทุงมหาเมฆ ถนนนราธิวาสราชนครินทร แยก ๑๕ ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ๐๒ ๒๘๖ ๕๐๔๗ โทรสาร ๐๒ ๒๘๗ ๑๑๙๙ ตู ปณ. ๑๐๔๗ ปณ. สวนพลู กทม ๑๐๑๒๑
¾ กองอํานวยการบานอักษร ศูนยประสานงานชมรมอักษรปริศนา
เลขที่ ๓๕๘/๔๒ หมู ๙ หมูบานเจริญรัตน ซอยบัวขาว, ถนนพัทยากลาง, เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
โทรศัพท ๐๓๘ ๔๑๐๒๖๔, ๔๑๑๐๖๓ โทรสาร ๔๑๒๗๐๙ เสริมศักดิ์ สภานนท ๐๘๗ ๑๔๔ ๒๒๒๓
¾ ...../..... สํานักงานจังหวัดชลบุรี
กองอํานวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู ๙ หมูบานเจริญรัตน, ซอยบัวขาว.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
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๑๕

โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
¾ สํานักงานจังหวัดชลบุรี และสวนงานประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท (๐๓๘) ๒๗๙๔๔๘
โทรสาร (๐๓๘) ๒๗๕๐๓๔
¾ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓
โทรศัพท (๐๓๘) ๒๗๓๘๙๐, ๒๓๔๑๙๑ โทรสาร (๐๓๘) ๒๗๖๗๖๖, ๒๓๔๑๙๑
¾ สํานักงานการกีฬาจังหวัดชลบุรี และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท (๐๓๘) ๒๗๔๒๘๔
โทรสาร (๐๓๘) ๗๕๘๔๒๗
¾ ศูนยประสานงานชมรมอักษรปริศนา โรงเรียนบางละมุง, จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท (๐๓๘) ๒๒๑๖๒๐
โทรสาร (๐๓๘) ๒๒๑๓๗๗
¾ เมืองพัทยา
โทรศัพท (๐๓๘) ๒๕๓๑๒๗ โทรสาร ๒๕๓๑๓๑ และ ศูนยขอมูล ๑๓๓๗
¾ ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูเมืองพัทยา สํานักงานประสานงานคณะกรรมการ
อาคารทรงไทย เลขที่ ๕๙/๔๕ หมู ๑๒ ซอยกอไผ ๘ - ๑๐ ถนนพัทยาใต, ต.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐
โทรศัพทสายดวน ๐๘๖ ๓๐๕ ๕๘๕๔, ๐๘๓ ๐๘๒ ๓๙๖๔ – ๕

¾

:

E-mail: sermsakdi.s@gmail.com & thaicrosswordnet@yahoo.com

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเปดดูในเว็ปไซท ของชมรมอักษรปริศนา www.thaicrossword.net

๒๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ และรวมดําเนินการ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

คณะกรรมการ ๘๔ พรรษามหาราชา (คณะกรรมการกาวสูปทอง และ ๖๐ ปทองฉลองสิริราชสมบัติและ ๘๐ พรรษามหาราชา)
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและสํานักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑ - ๒ และ ๓ และสํานักงานทั่วประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงตางๆ ที่ใหความรวมมือ รวมสํานักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
สํานักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ รวมสํานักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี
สมาคมนักธุรกิจและการทองเที่ยวเมืองพัทยา และหนวยงานเอกชนที่ใหความรวมมือสนับสนุน
ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูเมืองพัทยา
ผูเขียนนโยบายและแผน และนําเสนอโครงการฯ ในนามหนังสือพิมพนานาผูนําและชมรมอักษรปริศนา

นายนอม พงคกญ
ั จนานุกูล
ชางภาพผูทรงคุณวุฒิสวนงานชางภาพสวนพระองค
ประธานเตรียมการกิตติมศักดิ์

เสริมศักดิ์ สภานนท
ผูเขียนนโยบายและแผน ผูน ําเสนอฯ
๑๐.๑๒ น. ๐๓/๐๘/๒๕๕๔

ประธานเตรียมการ - นายนอม พงศกญ
ั จนานุกูร ๐๘๖ ๙๙๐ ๕๔๕๓ - นายเสริมศักดิ์ สภานนท ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔, ๐๘๗ ๑๔๔ ๒๒๒๓
เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการดําเนินงาน ดร.อาทิตา ชูตระกูล ๐๘๑ ๙๑๙ ๖๒๒๔
กรรมการประสานงาน นางสาวทอจันทร นเรศจักรพันธ ๐๘๖ ๓๒๓ ๔๑๕๕ - นายปฏิพล กมลโต ๐๘๙ ๑๔๕ ๑๙๖๓, ๐๘๓ ๐๘๒ ๓๙๖๔

กิจกรรมทั้งหมด อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม
กองอํานวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู ๙ หมูบานเจริญรัตน, ซอยบัวขาว.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
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