คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๗๘ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)
-------------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรประกวดและแข่งขันงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จะดำเนินกำรแข่งขัน ณ โรงเรียน
ดอนตำลวิทยำ และกิจกรรมกำรแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรรำชวิทยำลัยมุกดำหำร
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ำประกวดแข่งขันในระดับภูมิภำค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตัดสินกำรประกวดและแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. นำยภักดี สมคะเณย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดอนตำลวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกนกนุช เขียวเขิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดอนตำลวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมรักษ์ พ้นภัย
ครูโรงเรียนดอนตำลวิทยำ
กรรมกำร
๔. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักกำรภำรโรง โรงเรียนเรียนดอนตำลวิทยำทุกคน กรรมกำร
๕. นำงสำวภัชรี ภูมิหำทอง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงรัตติยำ ศรีนำม
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. นำยอดิศร ก้อนคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. วำงแผน กำกับ ติดตำม ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวก ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินกำร
ประกวด แข่งขันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ประสำนกำรจัดสถำนที่ กำรจัดทำแผนผังกำรประกวดแข่งขัน
๓. ประสำน จัดตรียม วัสดุอุปกรณ์ เวที เครื่องเสียง และอื่นๆที่มีควำมจำเป็นในกำรจัดประกวดแข่งขัน
๔. จัดเตรียมศูนย์ประชำสัมพันธ์ประจำสถำนที่แข่งขัน
๕. จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์พื้นฐำนตำมควำมจำเป็นเหมำะสม สำหรับกำรปฐมพยำบำลครู นักเรียน
และผู้ร่วมงำนกรณีมีกำรเจ็บป่วย
๖. จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขัน
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๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖
๑. นำงกำนต์พิชชำ ผิวผ่อง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหว้ำนน้อย
๒. นำงปทิตตำ วังคะฮำต
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนคำชะอี
๓. นำงสำวอัจฉรำพร นีระนิตย์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำขำมป้อมวิทยำคม
๔. นำงสำวพิมพ์พิชชำ ศำสตรำชัย ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
๕. นำงสำวดวงนำรี อินปำว
ครูโรงเรียนเมืองใหม่
๖. นำงสุพัตรำ ใจทัด
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
๗. นำยทินกร วิชิตพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน
๘. นำงโยษิตำ คนซื่อ
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ๑ -๓
๑. นำยพิริยะ ทองมนต์
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
๒. นำยจุมพล ชำญณรงค์
ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ
กรรมกำร
๓. นำงสำยรุ่ง ปิยะนันท์
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำไค้
กรรมกำร
๔. นำงยุพิน คนไว
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบอน
กรรมกำร
๕. นำงสำวทัศฎำพร พรหมดีรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนดงหลวง
กรรมกำร
๖. นำงสำวบังอร ส่องแสง
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสวำง
กรรมกำร
๗. นำงสำวพิรัลปวีร์ ผิวเหลือง
ครูโรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลืองดง
กรรมกำร
๘. นำงศิริรัตน์ ทรัพย์ผล
ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
๑. นำยอภินันท์ อินลี
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองข่ำประชำอุทิศ
๒. นำงสำวโชติกำ สิทธิโสม
ครูโรงเรียนพระรำชทำนบ้ำนหนองหมู กรรมกำร
๓. นำงสำวนิลุบล วำปี
ครูโรงเรียนบ้ำนคำนำงโอก
กรรมกำร
๔. นำงพันติกำ ศรีมำชัย
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
๕. นำงสำวอนงลักษณ์ มั่นใจ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑.-ม.๓
๑. นำยสมบัติ ทำนะสิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ๒ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอำรี วรรณทอง
ครูโรงเรียนบ้ำนสำนแว้
กรรมกำร
๓. นำยโยธิน ไชยช่วย
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกหนองหล่ม
กรรมกำร
๔. นำยอนุรักษณ์ พรไชย
ครูโรงเรียนคำแฮดประชำสรรค์
กรรมกำร
๕. นำงสำวจิตนิรันดร์ วงละคร
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
๑. นำยสุนทร ไชยพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำไค้
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประสำน วงค์ตำหล้ำ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำงชะบำไพร กลำงประพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง
กรรมกำร
๔. นำยณัฐ โล่ห์คำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่ กรรมกำร
๕. นำงสำวปรียำมำศ ยืนยง
ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
๑. นำยธวัชชัย อยู่พุก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย้อมพัฒนำ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงฐิตินันท์ รินทรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
กรรมกำร
๓. นำยกำญจน์อธิป รินทรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง
กรรมกำร
๔. นำยจักรพงค์ อุระ
ครูโรงเรียนบ้ำนพังคอง
กรรมกำร
๕. นำงอรอุมำ ลุมภักดี
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป. ๔ - ๖
๑. นำงปิยะมำศ ขวำนคร
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำขำมป้อมวิทยำคม
๒. นำงลิดำวรรณ เชื้อคมตำ
ครูโรงเรียนบ้ำนกกตูม
กรรมกำร
๓. นำงโสภิตำ โฮมหงษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนดง
กรรมกำร
๔. นำงเพ็ญศรี ขันคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนภูแผงม้ำ
กรรมกำร
๕. นำงจุไรรัตน์ สุวรรณไตรย์
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
๑. นำยเชำวลิต แสงเดือน
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดแข้ใต้
๒. นำงวนิดำพร วรวิรุฬหวงศ์
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
๓. นำงสำววัชรำภรณ์ คนไว
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
๔. นำงสำวนิตยำ พิมพ์ทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ๑
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุภำพร คำศิริ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
๑. นำยกิตติพล โคตรสุโพธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองใหม่
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววรัชญำ วังวงค์
ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
กรรมกำร
๓. นำงสำวจิรำวรรณ มลำไวย์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหลัก
กรรมกำร
๔. นำยมำนิต วงษ์นู
ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอน
กรรมกำร
๕. นำงสุดใจ รำกวงค์
ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
๑. นำยฐิติวัสส์ กำญจนกัณฑ์
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
๒. นำงรุ้งชีวำ วังโคตรแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนคำบกรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๓. นำงกัญญำวีร์ อุดมนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนชะโนด ๒
กรรมกำร
๔. นำงสำวกนิตตำ อนันต์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำแพงโคกน้ำสร้ำง
กรรมกำร
๕. นำงสำวเอื้องดอย ซำเสน
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป. ๑ - ๓
๑. นำยสมเกียรติ ศรีอำด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง
๒. นำงสำววชิรำภรณ์ ปรุงหอม
ครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จำมฯ
๓. นำยสุวิทย์ บุญประกอบ
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วงไข่
๔. นำยพงษ์ชัย วรชิน
ครูโรงเรียนบ้ำนดำนคำ
๕. นำงสำววิลำวัลย์ ชินวรรณะ
พนักงำนรำชกำรบ้ำนขอนแก่น

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้น ป. ๔ - ๖
๑. นำยพงศ์พิสิฎฐ์ จันปุ่ม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธีระยุทธ ทวีบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้ง ๒
กรรมกำร
๓. นำยสมชัย สำยแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนศรี
กรรมกำร
๔. นำยจักรี บุญวัง
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยง ๒
กรรมกำร
๕. นำยอำนวย เฮงสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป. ๔ - ๖
๑. นำยยุทธศำสตร์ เมืองโคตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนสวำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเสนอ คล่องดี
ครูโรงเรียนบ้ำนแฝก
กรรมกำร
๓. นำยวัชรินทร์ เชื้อกุณะ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔. นำยชำญชัย ญำติบำรุง
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งขำม
กรรมกำร
๕. นำยมนีรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหินกอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.๑-๓
๑. นำยสมบัติ นำจำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประภำส เหง้ำเกษ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยง ๒
กรรมกำร
๓. นำยแหลมทอง แสนสุข
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำไค้
กรรมกำร
๔. นำยไพรุ้ง นำโสก
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโสก
กรรมกำร
๕. นำยบุญตำ เสนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นำยสมบัติ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวัชระ ก้อนคำตัน
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสังข์ศรี
กรรมกำร
๓. นำยพงศกร สกุลไทย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์
กรรมกำร
๔. นำยสุรสิทธิ์ กุลวงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
กรรมกำร
๕. นำยชนะ ก้ำนสันเทียะ
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้งโนนคำประชำสรรค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. ศึกษำเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแข่งขันตำมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถดำวโหลดกิจกรรมได้ที website
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
๒. ร่วมประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน ในวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
๓. จัดทำข้อสอบกิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ชั้น ป.๔-๖ และชั้น ม.๑-๓ ในวันที่
๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
๔. รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำรับกำรประกวดแข่งขัน ตำมกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบดำเนินกำรประกวด
แข่งขันและตัดสินผลกำรประกวดแข่งขันตำมเกณฑ์ ให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตำมวันเวลำ ที่กำหนด
ในสูจิบัตรกำรแข่งขัน
๕. เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน ให้ประธำนหรือเลขำนุกำรนำผลกำรแข่งขันและแฟ้มเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่งคณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนผลกำรแข่งขัน ณ ศูนย์อำเซียน อำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร

5

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง วันที่ ๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

6

