บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 / 2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
.............................................................................................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินการประกวดแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา
2557 ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ
ในวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 โดยใช้สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพื่อให้การประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
นายชื่น แก้วนิมิตร
ผอ.ร.ร.บ้านอังกุล
ประธานกรรมการ
นายโกมินทร์ ปานขาว
ผอ.ร.ร.สวัสดีวิทยา
รองประธานกรรมการ
นายไสว สุนทร
ผอ.ร.ร.บ้านเปียมตะลวก
กรรมการ
นายสุรงค์ โพชนิกร
ผอ.ร.ร.บ้านคะนาสามัคคี
กรรมการ
นายธนรัตน์ สวัสดิกุล
ครู ร.ร. อนุบาลศรีประชานุกุล
กรรมการ
นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
ครู ร.ร.บ้านสาโรงพลัน
กรรมการ
นายธนกฤต เดขนาเกร็ด
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
นายกิติศักดิ์ มรรครนันท์
ครู ร.ร.สวัสดีวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 ทีม 2 คน
1.นายวรกร

นาโสรักษ์

ครู โรงเรียนบ้านตาสุด

ประธานกรรมการ

2.นายเตชิต

พระไชยบุญ

ครู โรงเรียนบ้านวนาสวรรค์

รองประธานกรรมการ

3.นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงพลัน

กรรมการ

4.นายสมบูรณ์ ศิลาชัย

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง กรรมการ

5.นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมที่ 2 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Amition) ม.1 – 3 ทีม 2 คน
1.นางเข็มเพชร ประดับศรี

ครู โรงเรียนบ้านอาวอย

ประธานกรรมการ

2.นายธีรพล

ครู โรงเรียนบ้านวนาสวรรค์

รองประธานกรรมการ

บุญสวรรค์

3.นางสาวพรพิมล พลคา

ครู โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)กรรมการ

4.นายสถานพงษ์ ไชยโชติ

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงพลัน

กรรมการ

5.นายเชี่ยวชาญ รับรอง

ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน

กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมที่ 3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ทีม 2 คน
1.นายสายชน แพงมา

ครู โรงเรียนบ้านอังกุล

ประธานกรรมการ

2.นางสาววิมลรัตน์ สารบุตร

ครู โรงเรียนบ้านหนองเพดาน

รองประธานกรรมการ

3.นายกัมปนาท ขุมทอง

ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

กรรมการ

4.นางสาวรุ่งนภา ทองมนต์

ครู โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

กรรมการ

5.นางสาวเมธาวี ติณานันท์

ครู โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมที่ 4 การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 ทีม 2 คน
1.นายธนรัตน์ สวัสดิกุล

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ประธานกรรมการ

2.นางกัลยา

ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น

พิสัย

รองประธานกรรมการ

3.นางวรลักษณ์ สิ้นภัย

ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว กรรมการ

4.นายวรัญญู

ครู โรงเรียนบ้านตรอย

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

กรรมการและเลขานุการ

เจริญศรี

5.นางสาวศรีนวล พรมพิลา

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ทีม 2 คน
1.นายธนรัตน์ สวัสดิกุล

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ประธานกรรมการ

2.ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าใต้

รองประธานกรรมการ

3.นายศราวุธ

วาระกัน

ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม กรรมการ

4.นายบัญชา

สาราญล้า

ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง กรรมการ

5.นายสุริยะ

สมพร

ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมที่ 6 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-6 ทีม 2 คน
1.นายโอภาส

กุลัพบุรี

ครู โรงเรียนบ้านตาอุด

ประธานกรรมการ

2.นายปองวุฒิ สมภารเมือง

ครู โรงเรียนบ้านดู่

รองประธานกรรมการ

3.นายวิรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ

กรรมการ

4.นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน์

ครู โรงเรียนจะกงวิทยา

กรรมการ

5.นายประยงค์ สายดวง

ครู โรงเรียนบ้านหนองระเยียว

กรรมการและเลขานุการ

หาดคา

กิจกรรมที่ 7 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ม.1-3 ทีม 2 คน
1.นายสุริยา

สมพร

ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

ประธานกรรมการ

2.นายปองวุฒิ สมภารเมือง

ครู โรงเรียนบ้านดู่

รองประธานกรรมการ

3.นายวิรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ

กรรมการ

4.นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน์

ครู โรงเรียนจะกงวิทยา

กรรมการ

5.นายประยงค์ สายดวง

ครู โรงเรียนบ้านหนองระเยียว

กรรมการและเลขานุการ

หาดคา

กิจกรรมที่ 8 การใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ป.4-6 ทีม 2 คน
1.นายสุพจน์

บุญตา

2.นางวรลักษณ์ สิ้นภัย

ครู โรงเรียนบ้านจันลม

ประธานกรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว รองประธานกรรมการ

3.ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าใต้

กรรมการ

4.นายมนต์ตรี นันทวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

กรรมการ

5.นางสาวเมธาวี ติณานันท์

ครู โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมที่ 9 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม. 1-3 ทีม 2 คน
1.นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน์

ครู โรงเรียนจะกงวิทยา

ประธานกรรมการ

2.นายจรัญ

ครู โรงเรียนบ้านมะขาม

รองประธานกรรมการ

3.นางอริยาภรณ์ เสนาจ

ครู โรงเรียนบ้านเริงรมย์

กรรมการ

4.นายศราวุธ

วามะกัน

ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม กรรมการ

5.นายศรีรัตน์

ประมวล

ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการ

ศิริสุรวัฒน์

กิจกรรมที่ 10 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6 ทีม 2 คน
1.นายวุฒิสรณ์ พิชญ์สมบัติ

ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมณ์

ประธานกรรมการ

2.นายเตชิต

พระไชยบุญ

ครู โรงเรียนบ้านวนาสวรรค์

รองประธานกรรมการ

3.นายมานะ

นนทวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านกะดึ

กรรมการ

4.นายเชี่ยวชาญ รับรอง

ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน

กรรมการ

5.นางศุภสินี

ครู โรงเรียนบ้านเค็ง

กรรมการและเลขานุการ

ศรีโภดวน

กิจกรรมที่ 11 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม. 1-3 ทีม 2 คน
1.นายวุฒิสรณ์ พิชญ์สมบัติ

ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมณ์

ประธานกรรมการ

2.นายเตชิต

พระไชยบุญ

ครู โรงเรียนบ้านวนาสวรรค์

รองประธานกรรมการ

3.นายมานะ

นนทวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านกะดึ

กรรมการ

4.นายเชี่ยวชาญ รับรอง

ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน

กรรมการ

5.นางศุภสินี

ครู โรงเรียนบ้านเค็ง

กรรมการและเลขานุการ

ศรีโภดวน

กิจกรรมที่ 12 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 ทีม 3 คน
1.นางสุนิษา

ทองเหลือ

ครู โรงเรียนบ้านตาอุด

ประธานกรรมการ

2.นายศรีรัตน์

ประมวล

ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา รองประธานกรรมการ

3.นายสมปอง อายุวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม

กรรมการ

4.นายไพรนคร ชิณะแขว

ครู โรงเรียนบ้านโคกตาล

กรรมการ

5.นายวรกร

ครู โรงเรียนบ้านตาอุด

กรรมการและเลขานุการ

ปาโสรักษ์

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 ทีม และ ม.1-3 ทีม ไม่เกิน 3 คน
1.นายโกมินทร์ ปานขาว

ผอ. โรงเรียนสวัสดีวิทยา

ประธานกรรมการ

2.นายมงคล

สีเหลือง

ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมณ์

รองประธานกรรมการ

3.นางสุรัดดา

ตอนศรี

ครู โรงเรียนจะกงวิทยา

กรรมการ

4.นายไพรนคร ชิณะแขว

ครู โรงเรียนบ้านกะกา

กรรมการ

5.นายพีรวัฒน์ โพธารินทร์

ครู โรงเรียนบ้านกะกา

กรรมการ

6.นายกิติศักดิ์ มครนันท์

ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการตัดสินทุกๆ กิจกรรมมีหน้าที่
1. ดาเนินการแข่งขันกิจกกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ในวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2. ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม ม่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ส่งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

