คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ที่ 366 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
-----------------------------------------ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินการประกวดและแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่
10 – 11 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการดอนตาล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
1. นายณรงค์ โล่ห์คำ
2. นายประชาน แสนสุข
3. นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ
4. นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์
5. นายสโมสอน หนองสูง
6. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
7. นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
8. นายคมกริช ไชยทองศรี
9. นายถาวร บัณฑิตเสน
10. นายอดิศร ก้อนคำ

รอง ผอ. สพป. มุกดาหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประสานงาน จัดหาสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ใน
การแข่งขัน กำกับดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาในการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายเทคนิค/...

1. นายสโมสอน หนองสูง
2. นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์
3. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
4. นายคำพันธ์ ชนะมาร
5. นายเมธาวิร ชาวนา
6. นายจักรกรี งามสมบัติ
7. นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
8. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุก

-2กรรมการฝ่ายเทคนิค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองแคน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง กรรมการ
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
กรรมการ
ครู โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านคำพอก 1
กรรมการ
ครู โรงเรียนสยามกลการ 4
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคนิคและวิธีการการดำเนินการแข่งขันแก่คณะกรรมการและดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหรือจัดทำเครือข่ายจำลองเพื่อใช้ในการแข่งขันตลอดระยะเวลาการแข่งขันตลอดจน
เป็นกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการในแต่ละกิจกรรมมีปัญหาหรือมาไม่ครบ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายประชาน แสนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสก
ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ผากา
ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง 2
กรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ สืบศรี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
กรรมการ
4. นางสาวสายรุ่ง พิมพ์จักร์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน กรรมการ
5. นางสาวมยุรฉัตร จันทสิงห์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสยามกลการ 4
กรรมการ
6. นางสาวเกียรติสุดา เมืองโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
กรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต พงษ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
กรรมการ
3. นางปริสา ลมงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางสาวพัชญ์วิตา ฐิติปัญญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
กรรมการ
5. นางสาวณฐภรณ์ ใจช่วง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
กรรมการ
6. นายศุภกร ยืนยง
ครู โรงเรียนบ้านนามน
กรรมการ
7. นางสาวอาทิตติยา ตาลสมรส ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขัน/...

-
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การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์
2. นายสำเริง มิระสิงห์
3. นายเบ็ลล่า เมืองโคตร
4. นางรัชนี ดุสอน
5. นางสาวสุกัญญา ตาลสมรส
6. นายทักษิณ มวลมนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองแคน
ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
ครู โรงเรียนบ้านโสก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1. นายรินทอง จำปา
2. นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัย
3. นายเมธาวิร ชาวนา
4. นางชัชฎาพร สารมาศ
5. นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
6. นางขวัญตา จิตรวิกรานต์
7. นายพรเจริญ มะละกา
8. นายวีระชัย อุฒามาตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือย
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
ครู โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านคำพอก 1
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายไมตรี พนันชัย
2. นางปริยานุช นาทองลาย
3. นางนงค์ลักษณ์ โสมดา
4. นายทัศนะ คล่องดี
5. นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์
6. นายสุนทร ชุมศรี
7. นายคมกริช บรรจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดง
ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านชะโนด 1
ครู โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านพังคอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1. นายคมกริช ไชยทองศรี
2. นางธัญลักษณ์ อุคำ
3. นายธีรยุทธ เรืองเรื่อ
4. นางปาณิสรา เพ็งธรรม
5. นางสาววิจิตรา สุขรี่
6. นางสุมินตรา โคตรพัฒน์
7. นายฐิติพันธ์ หลานเศรษฐา
8. นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์

ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
ครู โรงเรียนบ้านคำสร้อย
ครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
ครู แก้งโนนคำประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน/...

-
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การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายสุรไกร แสนโสม
2. นายกฤษพัฒน์ สุคำพา
3. นางวิไลวรรณ ดอนอามาต
4. นางสาวโสภา สมาน
5. นายวุฒิไกร เรืองเมธานพรัตน์
6. นายธวัชชัย คำมุงคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่ง
ครู โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2
ครู โรงเรียนบ้านคำบง 1
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่นเต่า
ครู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1. นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา คำเสียว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่งโพน
กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พิมพ์พรมมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์
กรรมการ
4. นายประพันธ์ศักดิ์ ห้วยทราย ครู โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ บุระวงค์
ครู โรงเรียนโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา กรรมการ
6. นางสุภาพร กุลสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านคำบง 2
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายสโมสอน หนองสูง
2. นายถนัดกิจ บุราณเดช
3. นางสาวขนิษฐา ผาลีพัฒน์
4. นายทัศนะ คล่องดี
5. นายวิเศษ เผ่าเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
ครู โรงเรียนบ้านบ้านหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านชะโนด 1
ครู โรงเรียนมุกดาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1. นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ชนะมาร
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
กรรมการ
3. นายศาสตรา เพียงงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
กรรมการ
4. นางรัชนี ดุสอน
ครู โรงเรียนบ้านโสก
กรรมการ
5. นายรังสรรค์ อ้วนทูน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนสยามกลการ 4
กรรมการ
6. นางสาวรัตมณี ศิริกาล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
กรรมการ
7. นายจักรรินทร์ ตู้เชียงเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
กรรมการ
8. นายจักรกรี งามสมบัติ
ครู โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขัน/…

-5การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายคมกริช ไชยทองศรี
2. นายเมธาวิร ชาวนา
3. นางนงค์ลักษณ์ โสมดา
4. นายขจรศักดิ์ ว่องไว
5. นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย์
6. นายกฤษพัฒน์ สุคำพา
7. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข

ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านสานแว้
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
ครู โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2
ครู โรงเรียนสยามกลการ 4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
2. นายนครชัย สลางสิงห์
3. นายศราวุธ ผือโย
4. นางสาวอริสรา มาตคม
5. นางพรทิวา เกตุจำนงค์
6. นายอภิชาติ แสนชมภู
7. นายสุนทร ชุมศรี
8. นางสาวประทุมพร เพ็ญมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง ประธานกรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
กรรมการ
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
กรรมการ
ครู โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์
กรรมการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
กรรมการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโพนงาม
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งหุ่นยนต์ สพฐ.
1. นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ผิวบาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
กรรมการ
3. นายอุดมพร ถาโคตร
ครู โรงเรียนบ้านนาป่ง
กรรมการ
4. นางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ ครู โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
กรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2
กรรมการ
6. นางสาวสุภัคษร จันทรักษ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ
กรรมการ
7. นายประยุทธ สุภาคาร
ครู โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) กรรมการ
8. นายมะลุตร์ สมยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันต่อ
คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันตามตารางที่กำหนด
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และเกิดผลดีต่อทางราชการ

-

-6ทั้งนี้/...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

