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ค ำสั่ง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

ที ่217 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
และเทคโนโลยี  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕61 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖  จะด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61 ในวันที่ 26  กรกฎำคม  2561 ณ โรงเรียนศรีจอมทอง และโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแข่งขัน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร   
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕61  ดังนี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 

กรรมกำรกลำงกำรงำนอำชีพ  

๑. นำงสุชำ ยำไชยบุญเรือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่สอย  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชนกำนต์  ทิพย์อุ่น  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
3. นำงณัฐพร  ดอกแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรกลำงกำรเทคโนโลยี  

๑. นำยก ำพล ค ำแปง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวฐำนิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
3. นำยเจนณรงค ์ สุวรรณะ  ครูโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่  กรรมกำร 
4. นำยอ ำนำจ กิจเดช   ลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร   
5. นำยเกรียงไกร  ปุกไชยโย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่  ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนแข่งขัน จัดสถำนที่แข่งขันฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนและเทคโนโลยี  
ก ำหนดเวลำกำรแข่งขัน สรรหำกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในกลุ่มสำระ ตลอดจนรวบรวมและส่งผลกำรแข่งขันให้
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   เพ่ือประมวลผลและรำยงำนผลต่อไป 

 กรรมกำรตัดสินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

กำรงำนอำชีพ (ตัดสิน ณ โรงเรียนศรีจอมทอง) 
1. กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ป.4-ป.6  
2. กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
3. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ป.4-ป.6 
4. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3  

1. นำยโกมุท   นุชมำ   ครูโรงเรียนบ้ำนโรงวัว 
2. นำยคเณศ พิทำค ำ   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ศึก 
3. นำยเรวัต  แสนพรมมำ  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม 

/มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1 - 4 

5. กำรแข่งขันประดิษฐ์พำนพุ่มสักกำระ ป.4-ป.6  
6. กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
7. กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ป.4-ป.6 
8. กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.1-ม.3 

1. นำงณรัตน์พงศ์   อินต๊ะปำน  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่สอย 
2. นำยนคร   นำมเทพ   ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี 
3. นำงสมศรี  พันชม   ครูโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 5 - 8 

9. กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบแห้ง ป.4-ป.6  
10. กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบชื้น ม.1-ม.3  
11. กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6  
12. เรียนร่วมกำรงำนอำชีพ - กำรจัดสวนถำดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1. นำยสหชำติ   ชัยวุฒิ   ครูโรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13 
2. นำยเศวต  ใจมูล   ครูโรงเรียนบ้ำนวังน้ ำหยำด 
3. นำงนิภำพร  ไชยยำ   ครูโรงเรียนบ้ำนขุนแม่รวม 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 9 - 12 

13. กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 
14. กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ป.4-ป.6 

1. นำงจันทร์เพ็ญ  สำรินจำ  ครูโรงเรียนบ้ำนต่อเรือ 
2. นำยประหยัด    รัตนคีรีกุล ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วยพัฒนำ 
3. นำงโสภี     สุทธิวงค ์  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ปอน 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 13 – 14  
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คอมพิวเตอร์ (ตัดสิน ณ โรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่) 
1. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก ป.1-ป.3 
2. กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  

1. นำยวิบูลย์  รุจิเลิศ   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคัน 
2. นำยพงศ์ธวัช  อภิชำชัยวิรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนแปะ 
3. นำงสำวกำญจนำ   นันธิสิงห์  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนแตะ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1-2 

3. กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  
4. กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6  

1. นำยพิสิฐศักดิ์   ดวงพรม  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม 
2. นำงพจนี   ชมมัชยำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนช่ำงเคิ่ง 
3. นำงสำวรุจิเรข   กันทะใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนกองแขก 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 3-4 

5. กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 
6. กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 

1. นำยณำณกร กรรณิกำ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนช่ำงเคิ่ง 
2. นำยปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 
3. นำงสำวสิริกร เพิ่มบุญมำ  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยส้มป่อย 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 5-6 

7. กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 
1. นำงกนกวรรณ  สมวถำ  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว 
2. นำยสำคเรศ  ตำวำกุล   ครูโรงเรียนบ้ำนแจ่มหลวง 
3. นำงเกียรติสุดำ     วรส  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 7 

/8. กำรแข่งขัน... 
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8. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
9. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 

1. นำยปิยะพงค์  แกนุ   ครูโรงเรียนบ้ำนสบเตี๊ยะ 
2. นำงสำวอำรีรัตน์  แสนสำมก๋อง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง) 
3. นำยพงศ์ธวัช  อภิชำชัยวิรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนแปะ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 8 - 9  

10. กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐำน ป.1-ป.6 
1. ว่ำที ่ร.ต.ภัฑฐ์ธฬโชค  ปัญญำวัฒน์ธนกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนอมเม็ง 
2. นำยปรีชำ  ไชยวงค ์   ครูโรงเรียนบ้ำนบนนำ 
3. ว่ำที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์   ครูโรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13 

หน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที ่10 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  18  เดือน  กรกฎำคม  พุทธศักรำช  ๒๕61                  

                                                                                                                                                               

     

นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

       

 

 
 

 


