คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ 370/ 2561 (ฉบับปรับปรุง)
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนและตัดสินผลกำรประกวดแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับปฐมวัย
........................................................
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีประกำศกำรจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 มำแล้วนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร จึงได้กำหนดแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้น ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 ตุลำคม 2561
ณ ศูนย์อำซียน อำเภอดอนตำล โรงเรียนในสังกัดอำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพกับผลกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในระดับชำติ เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ตัวแทน
ที่เก่ง ดี มีควำมสำมำรถที่มีมำตรฐำน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนและคณะกรรมกำรตัดสินผล
กำรประกวดแข่งขันในกิจกรรมระดับปฐมวัย ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อในคำสั่ง ดังนี้
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นำยณรงค์ โล่ห์คำ
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
ประธำนกรรมกำร
2. นำยทวี ซำมงค์
ผอ.ร.ร.ชุมชนดอนตำล
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์
ผอ.ร.ร.ชุมชนโพธิ์ไทร
กรรมกำร
4. นำงสำวสุวิมล คนไว
รอง ผอ.รร.ชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
5. นำงนริศรำ ขวำของ
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
6. นำงยุวดี รำชอุดม
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
7. นำงทวิกำ บำรุงสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรกำรและเลขำนุกำร
8. นำงกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
9. นำงชลนภำ ประภำศรี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ กำกับ ดูแล อำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนและแก้ไขปัญหำที่
อำจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนทุกขั้นตอนให้เกิดควำมสะดวก ผ่ำนอุปสรรคไปได้ด้วยดีและให้กำร
ดำเนินงำนตัดสินผลกำรคัดเลือกตัวเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกิจกรรมระดับปฐมวัยให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม

คณะกรรมการดาเนินงาน
ชุดที่ 1 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน กำรปั้นดินน้ำมัน
1. นำยกิตติพล ห้วยทรำย
ผอ.รร.วัดหลวงปู่จำมฯ (บ้ำนห้วยทรำย) ประธำนกรรมกำร
2. นำงเอื้อมกำญจน์ ลำมุล
ผอ.รร.บ้ำนป่ำหวำย
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงฐิดำภำ จันปุ่ม
ครูโรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
กรรมกำร
4. นำงกัลยำ จิตจำนงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนกกตูม
กรรมกำร
5. นำงสำวนำตยำ นวนเจริญ ครูโรงเรียนบ้ำนคำนำงโอก
กรรมกำร
6. นำงสำวพัทธนันท์ จันปุ่ม
ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งอุทัย
กรรมกำร
7. นำงมยุรี ไชยทองศี ครูโรงเรียนบ้ำยสำมขำมิตรภำพที่ 3
กรรมกำร
8. นำงบุญธิมำ อำจวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนเป้ำป่ำแสด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำงวรกำนต์ ผิวงำม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. ศึกษำเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้คะแนน ตัดสินผลกำรประกวดแข่งขัน กำรปั้นดินน้ำมัน ให้เข้ำใจ
ถ่องแท้เพื่อใช้ในกำรวินิจฉัยตัดสินชี้ขำดผลกำรประกวดแข่นขัน
2. จัดผังที่นั่งกำรแข่งขัน กำหนดกฎ กติกำ ข้อตกลง ชี้แจงทำควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรแข่งขัน
แก่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ตำมรำยละเอียดในเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ดำเนินกำรจัดประกวดแข่งขัน โดยจัดเตรียมเอกสำรกำรบันทึกผลกำรให้คะแนน บันทึกผลกำรตัดสิน
ประกวด นำส่งผลกำรตัดสินส่งคณะกรรมกำรกลำง บัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของคณะกรรมกำร เอกรำสำร
กำรรำยงำนตัวของผู้เข้ำแข่งและครูผู้ฝึกสอนให้ครบถ้วน ในวันที่ 10 ตุลำคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนดอนตำล
อำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร
ชุดที่ 2 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะกระดำษ
1. นำยสุดสำคร ศรีลำศักดิ์
ผอ.ร.ร.บ้ำนดงเย็น
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจีรวรรณ กำลังเลิศ
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงลักขณำ สุวรรณพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนงิ้ว
กรรมกำร
4. นำงสำวภิรำภรณ์ กลำงประพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน
กรรมกำร
5. นำงประภำพรรณ์ สกุลเดช
ครูโรงเรียนบ้ำนนำยำง
กรรมกำร
6 นำงสำวกิ่งกนก ศิริจันทะพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสังข์ศรี
กรรมกำร
7. นำงสำวขวัญใจ เมืองโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่
กรรมกำร
8. นำงวนิดำ คงกันกง
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำงสำววำรุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนชะโนด 2
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. ศึกษำเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้คะแนน ตัดสินผลกำรประกวดแข่งขัน กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก
ตัด ปะ ด้วยกระดำษ ให้เข้ำใจถ่องแท้เพื่อใช้ในกำรวินิจฉัยตัดสิน ชี้ขำดผลกำรประกวดแข่น
2. จัดผังที่นั่งกำรแข่งขัน กำหนดกฎ กติกำ ข้อตกลง ชี้แจงทำควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรแข่งขันแก่
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ตำมรำยละเอียดในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ดำเนินกำรจัดประกวดแข่งขัน โดยจัดเตรียมเอกสำรกำรบันทึกผลกำรให้คะแนน บันทึกผลกำรตัดสิน
ประกวด นำส่งผลกำรตัดสินส่งคณะกรรมกำรกลำง บัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของคณะกรรมกำร เอกรำสำร
กำรรำยงำนตัวของผู้เข้ำแข่งและครูผู้ฝึกสอนให้ครบถ้วน ในวันที่ 10 ตุลำคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนดอนตำล
อำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร
4. เรียนเชิญคณะกรรมกำร ทั้ง 2 ชุด เข้ำประชุมรับฟังคำชี้แจง ทำควำมเข้ำใจแนวทำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่และร่วมกันศึกษำเกณฑ์กำรให้คะแนนและแนวปฏิบัติอื่นๆในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น วิริยะ อุตสำหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

