คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๔/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กิจกรรมท้องถิ่น)
--------------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 ตุลำคม 2561 สถำนที่แข่งขัน
อำเภอดอนตำล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรแสดงและทักษะด้ำนวิชำชีพ ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำ ครู และผลงำน
กำรเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2561 ( กิจกรรมท้องถิ่น ) และเข้ำประชุมเพื่อเตรียมกำรดำเนินกำรแข่งขัน ในวันที่ 6 ตุลำคม 2561
เวลำ 13.๐0 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายณรงค์ โล่ห์คา
รอง ผอ. สพป. มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
๒. นำยปรัชญำ มำนะวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพที่3
กรรมการ
๓. นำยประสำทชัย แสนนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแก้งนำบอนพิทยำสรรค์
กรรมการ
.
๔. นำยกำจณ์ณัท กิ่งเกษบุญเยี่ยม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์บำรุง
กรรมการ
๕. นำยชำติชำย ก่อคุณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมการ
๖. นำยสุรชัย กุลวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำก 2
กรรมการ
๗. นำยสมมัคร ผลสว่ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมขัว
กรรมการ
๘. นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประสานงาน จัดหาสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน กากับดูแล อานวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาในการแข่งขัน
กิจกรรมท้องถิ่น
1.คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลำง ป.1 - 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยปรัชญำ มำนะวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพที่3 ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญฤทธิ์ สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
กรรมกำร
3. นำยเทวัญ ศรีสุวะ
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเต่ำถ่ำน
กรรมกำร
4. นำยเอื้อชัย คำปำน
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกหนองหล่ม
กรรมกำร
5. นำยสมควร กลำงประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกหินกอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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2.คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1– 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยประสำทชัย แสนนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแก้งนำบอนพิทยำสรรค์ ประธำนกรรมกำร
2. นำยกฤตย์ พันธ์โพธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำทำม
กรรมกำร
3. นำยสรำวุฒิ ไวว่อง
ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยำคม
กรรมกำร
4. นำยหลั่น คล่องแคล่ว
ครูโรงเรียนบ้ำนแมด
กรรมกำร
5. นำยปิยะ กว้ำงสวำสดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้งนำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1 -6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยกำจณ์ณัท กิ่งเกษบุญเยี่ยม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์บำรุง ประธำนกรรมกำร
2. นำยกฤษณะ สงวนชม
ครูโรงเรียนคณะเทศบำลนครกรุงเทพ 3 กรรมกำร
3. นำยฤำชัย เอี่ยมศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
กรรมกำร
4. ว่ำที่ร้อยเอก สุพัฒน์ วงศ์วันดี ครูโรงเรียนบ้ำนบำก 2
กรรมกำร
๕. นำยมำนิตย์ ใจคง
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยงวันครู 2501
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยชำติชำย ก่อคุณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุดตำ ไตรยวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนเป้ำป่ำแสด
กรรมกำร
3. นำยประภำส สุขขำ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
4. นำยพัฒน์ธนเดช ภำคภูมิ
ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน
กรรมกำร
๕. นำยเฉลิมพล โสประดิษฐ์
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนคำสร้อย
กรรมกำร
๖. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุม
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอใหญ่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง โปงลำง ป.1 –6 ประกอบด้วย
1. นำยสุรชัย กุลวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำก 2
2. นำยประภำส สีรินทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนทรำยทอง
3. นำยเจษฎำภรณ์ เมืองโคตร ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง 1
4. นำยพัฒน์ธนเดช ภำคภูมิ
ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน
๕. นำงจิตตรำ สุขขำ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

6. คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง โปงลำง ม.1- 3 ประกอบด้วย
1. นำยสมมัคร ผลสว่ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมขัว
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสำรศิลป์ พิกุลทอง
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหินกอง
กรรมกำร
3. นำงอุษณี พรมดี
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
4. นำยประภำส ศรีรินทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงทรำยน้อย
กรรมกำร
๕. นำยวิบูลย์ ทิพย์ลม
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรแข่งขัน โดยศึกษำระเบียบ วิธีและเกณฑ์กำรแข่งขันให้ระเบียบรอบคอบ วำงแผน
ควบคุม กำกับกำรแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใ นกำรแข่งขัน ร่วมปรึกษำหำรือกำรออกข้อสอบ จัดทำแบบ
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัดสินกำรแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแข่งขันอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส สรุปรำยงำนผลกำรแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิริยะ อุตสำหะ และปฏิบัติ
หน้ำที่อนื่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ให้ คณะกรรมกำรทุกฝ่ ำยร่ วมปรึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลต่อ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำร
อำนวยกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

