คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๒ /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์)
--------------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรประกวดแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2561 ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 ตุลำคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภำพ ที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ กำรแสดง และทักษะวิชำชีพ ตลอดจนกำร
เผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำ ครู และ ผลงำนของนักเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และเข้ำประชุมเพื่อเตรียมกำรดำเนินกำรแข่งขัน ในวันที่ 6 ตุลำคม 2561
เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายณรงค์ โล่ห์คา
รอง ผอ. สพป. มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
๒. นายสมปอง เสียงลา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคาชะอี รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์ ศรีขันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน
กรรมการ
๔. นายวิเชียร สุขสาราญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน กรรมการ
๕. นายประยุทธ ศรีเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
กรรมการ
๖. นายวิเศษ ปรีประสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการ
๗. นายสมบัติ ทานะสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย 2
กรรมการ
๘. นายวิบูลย์ ราชอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนายาง
กรรมการ
๙. นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนประชุมชีแจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประสานงาน จัดหาสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน กากับดูแล อานวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาในการแข่งขัน
1. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ป.1 – 3 , ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยสมปอง เสียงล้ำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนคำชะอี ประธำนกรรมกำร
2. นำยอณุชิณฒ์ เจริญชัยรุ่ง ครูโรงเรียนบ้ำนชะโนด 1
กรรมกำร
3. น.ส.ชุติมำ โชติมุก
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
กรรมกำร
4. นำยวิเชียร สังชำตรี
ครูโรงเรียนสยำมกลกำร
กรรมกำร
5. นำยประสิทธิ์ จันงี่
ครูโรงเรียนบ้ำนศูนย์ไหม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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2. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “วำดภำพระบำยสี” ป.1 – 3 , ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.อ.อมรรัตน์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
ประธำนกรรมกำร
2. นำงพิศชกัณญำ กุลวงษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วงไข่
กรรมกำร
3. นำงกำญจนำ ปัญญำวิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำยำง
กรรมกำร
4. นำงไขแสง มหำวงศ์
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
5. นำยอนุสิน เสียงเย็น
ครูโรงเรียนบ้ำนคำนำงโอก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “เขียนภำพไทยประเพณี” ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยวิเชียร สุขสำรำญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงยำงนันทวัน
2. นำยชยำ ภำคภูมิ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงจอมมณี
3. นำงสำวำริด สระบุรี
ครูโรงเรียนสำมขำมิตรภำพที่3
4. นำงกนิษฐำ คำประเวศ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหินกอง
5. นำงวิไลลักษณ์ โสมรักษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนโค้งสำรำญ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

4. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “เขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ” ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยประยุทธ ศรีเสน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปัญญำภำส วรำรัชติธร ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
3. นำยณัฐวุฒิ ห้วยทรำย
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยงวันครู 2501
กรรมกำร
4. นำยวีระ ภูศรีโสม
ครูโรงเรียนบ้ำนพังคอง
กรรมกำร
5. นำยสมจิต ธิคุณำ
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำไคร้
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด” ป.1 – 3 , ป.4 – 6 และ ม.1 – 3
1. นำยวิเศษ ปรีประสำท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.วัลลภำ ศรีลำศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขัว
กรรมกำร
3. นำงวิไลพร บุณยำกร
ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
กรรมกำร
4. นำงอุไร แสงเขียว
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
กรรมกำร
5. นำยคุณำกร ซำเสน
ครูโรงเรียนบ้ำนสำนแว้
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “วำดภำพลำยเส้น” ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยสมบัติ ทำนะสิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 2 ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุนทร นิลม้ำย
ครูโรงเรียนห้วยตำเปอะ
กรรมกำร
3. นำยธิติพล ไชยมนตรี
ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปือยเหนือ
กรรมกำร
4. นำยมะลุตร์ สมยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน
กรรมกำร
5. นำยชำญสิทธิ์ กุลวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม “ประติมำกรรม” ป.1 – 3 , ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยวิบูลย์ รำชอุดม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำยำง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบัณดิษฐ์ พลรำชม
ครูโรงเรียนคำอำฮวนศรีสุรำษฎร์วิทยำ กรรมกำร
3. น.ส.วรรณยุรี สูงขำว
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 2
กรรมกำร
4. น.ส.นำตญำ ธนำคุณ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำอุดม
กรรมกำร
5. น.ส.ชุติมำ โชติมุข
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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มีหน้ำที่ ดำเนินกำรแข่งขัน โดยศึกษำระเบียบ วิธีและเกณฑ์กำรแข่งขันให้ระเบียบรอบคอบ วำงแผน
ควบคุม กำกับกำรแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน ร่วมปรึกษำหำรือกำรออกข้อสอบ จัดทำแบบ
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัดสินกำรแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแข่งขันอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส สรุปรำยงำนผลกำรแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิริยะ อุตสำหะ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยร่วมปรึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรเพื่อให้กำร
ดำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

