
 
เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

 
ผูประสานงาน และรับผิดชอบ 
  Ÿนางสาระพีพร  แกวแสนฉาย โทรศัพทมือถือ ๐๘๘-๒๘๐-๐๙๕๗ 
  Ÿนางสาวหทัยชนก รักธรรม  โทรศัพทมือภือ ๐๘๖-๒๐๘-๘๔๖๓ 
๑.การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง บายศรีปากชาม 

๑.๑ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 

๑.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๑.๒.๑ แขงขันเปนทีม ๆ ละไมเกิน ๓ คน 
  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน วิทยาลัยละ ๑ ทีม 

๑.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  ๑.๓.๑ ประดิษฐดอกไมใบตอง บายศรีปากชาม ขนาดเสนผาศูนยกลางของปากชาม
ไมนอยกวา ๕ นิ้ว จัดทําจํานวน ๑ ชุดภายในเวลา ๓ ชั่วโมง 
  ๑.๓.๒ ใหตกแตงดวยดอกไมสด ใบไมสดหลากหลายชนิด หามใชวัสดุสังเคราะหท่ี
ไมใชของสด 
  ๑.๓.๓ มีสวนตกแตงของงานรอยมาลัย งานดอกไมสด และงานอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  ๑.๓.๔ มีสวนตกแตงของงานใบตอง ไมอนุญาตใหใชกาวติดงานทุกชนิด 
  ๑.๓.๕ อนุญาตใหเตรียมดอกไม ใบไมทุกชนิดมากอนได เชน ตัดกาน แตงกลีบ ฉีก 
ดึง และจัดเรียงอุปกรณและวัสดุประกอบใหคณะกรรมการตรวจกอนการแขงขัน ๒๐ นาที 

๑.๓.๖ ไมอนุญาตใหประดิษฐสวนตกแตงตาง ๆ มาลวงหนา (มิฉะนั้นจะไมพิจารณา
ตัดสิน) 

  ๑.๓.๗ จัดทําแผนพับเผยแพร และจัดสงใหคณะกรรมการในวันแขงขัน ซึ่งมีขอมูล
ประกอบดวย แนวคิด ความเปนมา วัสดุอุปกรณ วิธีการทํา ข้ันตอนการทํา ราคาทุนและราคา
จําหนาย 
  ๑.๓.๘ การจัดสงผลงานสําเรจ็เพ่ือใหคณะกรรมการตัดสิน 
   ๑) จัดวางงานสําเร็จบนโตะแขงขัน พรอมกับปายชื่อวิทยาลัย และแผนพับ 



   ๒) หามนําสิ่งประดิษฐอ่ืนใดท่ีไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบ
ผลงานเพ่ิมเติม ถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน ๑๐ คะแนนจากคะแนนท่ีได 
   ๓) การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

-๒- 
๑.๔. เกณฑการใหคะแนนการแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง บายศรีปากชาม (๑๐๐ 

คะแนน) 
  ๑.๔.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ (๑๐ คะแนน) 
   - อุปกรณ     ๕  คะแนน 
   - ดอกไมสด ใบตอง    ๕ คะแนน 
  ๑.๔.๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค (๔๐ คะแนน) 
   - รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน   ๑๐  คะแนน 
   - การออกแบบ และการประดับตกแตง  ๑๐ คะแนน 
   -การใชวัสดุท่ีหลากหลาย สวยงามเหมาะสม ๑๐ คะแนน 
   - แผนพับขนาด A๔ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติ  

  การคิดตนทุน-กําไร ราคาจําหนาย  ๑๐  คะแนน 
  ๑.๔.๓ ความสําเร็จของผลงาน (๓๐ คะแนน) 
   - งานใบตอง     ๑๐  คะแนน 
   - งานรอยมาลัย     ๑๐ คะแนน 
   - งานดอกไม     ๑๐ คะแนน 
  ๑.๔.๔ ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน (๑๐ คะแนน) 
  ๑.๔.๕ งานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด (๑๐ คะแนน) 

๑.๕. เกณฑการตัดสิน 
  รอยละ ๘๐ – ๑๐๐  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๗๐ – ๗๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๖๐ – ๖๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็น 

เปนอยางอ่ืน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-๓- 
๒.การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง กระทงดอกไมธูปเทียนแพ 

๒.๑ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖ หรือ ปวช.๑-๓ 

๒.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๒.๒.๑ แขงขันเปนทีม ๆ ละไมเกิน ๖ คน 
  ๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน วิทยาลัยละ ๑ ทีม 

๒.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  ๒.๓.๑ ประดิษฐดอกไมใบตอง กระทงดอกไมธูปเทียนแพ พรอมกรวยครอบกระทง 
ขนาดเสนผาศูนยกลางของพานไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ธูปเทียนแพขนาดเบอร ๑ จัดทําจํานวน ๑ 
ชุด ภายในเวลา ๓ ชัว่โมง 
  ๒.๓.๒ จัดเตรียมวัสดโุครงสรางโดยจะใชโฟมหรือวัสดุอ่ืนใดก็ได 
  ๒.๓.๓ ใหตกแตงดวยดอกไมสด ใบไมสดหลากหลายชนิด หามใชวัสดุสังเคราะหท่ี
ไมใชของสด 
  ๒.๓.๔ มีสวนตกแตงของงานรอยมาลัย งานรอยตาขาย และงานอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  ๒.๓.๕ มีสวนตกแตงของงานใบตอง ไมอนุญาตใหใชกาวติดงานทุกชนิด 
  ๒.๓.๖ อนุญาตใหเตรียมดอกไม ใบไมทุกชนิดมากอนได เชน ตัดกาน แตงกลีบ ฉีก 
ดึง และจัดเรียงอุปกรณและวัสดุประกอบใหคณะกรรมการตรวจกอนการแขงขัน ๒๐ นาที 
  ๒.๓.๗ จัดทําแผนพับเผยแพร และจัดสงใหคณะกรรมการในวันแขงขัน ซึ่งมีขอมูล
ประกอบดวย แนวคิด ความเปนมา วัสดุอุปกรณ วิธีการทํา ข้ันตอนการทํา ราคาทุนและราคา
จําหนาย 
  ๒.๓.๘ การจัดสงผลงานสําเรจ็เพ่ือใหคณะกรรมการตัดสิน 
   ๑) จัดวางงานสําเร็จบนโตะแขงขัน พรอมกับปายชื่อวิทยาลัย และแผนพับ 
   ๒) หามนําสิ่งประดิษฐอ่ืนใดท่ีไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบ
ผลงานเพ่ิมเติม ถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน ๑๐ คะแนนจากคะแนนท่ีได 
   ๓) การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 



๒.๔. เกณฑการใหคะแนนการแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง กระทงดอกไมธูปเทียนแพ
(๑๐๐ คะแนน) 
  ๒.๔.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ (๑๐ คะแนน) 
   - อุปกรณ     ๕  คะแนน 
   - ดอกไมสด ใบตอง    ๕ คะแนน 
  ๒.๔.๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค (๓๐ คะแนน) 
   - รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน   ๕  คะแนน 

-๔- 
   - การออกแบบ และการประดับตกแตง  ๑๐ คะแนน 
   -การใชวัสดุท่ีหลากหลาย สวยงามเหมาะสม ๑๐ คะแนน 
   - แผนพับขนาด A๔ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติ  

 การคิดตนทุน-กําไร ราคาจําหนาย  ๕  คะแนน 
  ๒.๔.๓ ความสําเร็จของผลงาน (๔๐ คะแนน) 
   - กระทงดอกไม     ๑๐ คะแนน 
   - กรวยครอบกระทงดอกไม   ๑๐ คะแนน 
   - งานรอยมาลัย     ๑๐ คะแนน 
   - งานรอยตาขาย     ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔.๔ ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน (๑๐ คะแนน) 
  ๒.๔.๕ งานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด (๑๐ คะแนน) 

๒.๕. เกณฑการตัดสิน 
  รอยละ ๘๐ – ๑๐๐  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๗๐ – ๗๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๖๐ – ๖๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็น
เปนอยางอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
๓.การแขงขันตัดตอภาพยนตรสั้น 

๓.๑ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖ หรือ ปวช.๑-๓ 

๓.๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๓.๒.๑ แขงขันเปนทีม ๆ ละไมเกิน ๒ คน 
  ๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน วิทยาลัยละ ๑ ทีม 

๓.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  ๓.๓.๑หนวยจัดการแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 
๑ เครื่อง โดยมีระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา WindowsXP, Memory ไมนอยกวา ๑ GB,CPU ไมนอย
กวา ๒๐ GHz,VGA Card ไมนอยกวา ๖๔ Mb และไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

๓.๓.๒ คณะกรรมการเปนผูจัดเตรียมดินสอ ยางลบ กระดาษ ไฟลขอมูล รูปภาพ 
วีดีโอ และเสียงประกอบภาพยนตร สําหรับใชในการแขงขัน 

  ๓.๓.๓ใหแตละวิทยาลัยจัดเตรียมไมโครโฟน หูฟง สําหรับใชในการแขงขัน 
  ๓.๓.๔เปนการแขงขันโดยไมจํากัดโปรแกรมท่ีใชในการแขงขัน และอนุญาตให
นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน ๒ ชั่วโมง โดยหลังจากติดตั้ง
โปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืน
แผนใหนักเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๓.๓.๕ นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร (Story board) และตัดตอภาพยนตรความ
ยาวไมเกิน ๕ นาที ตามหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน 
  ๓.๓.๖หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสื่อสารทุกประเภท และวัสดุ
อุปกรณอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไวให 
  ๓.๓.๗ ใชเวลาแขงข้ัน ๔ ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร) 
  ๓.๓.๘ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 



๓.๔ เกณฑการใหคะแนนการแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง กระทงดอกไมธูปเทียนแพ
(๑๐๐ คะแนน) 
  ๓.๔.๑ ความสมบูรณของภาพยนตร  ๔๐ คะแนน 
  ๓.๔.๒ เทคนิคของการตัดตอภาพยนตร ๓๐ คะแนน 
  ๓.๔.๓ บทภาพยนตร (Story board)  ๒๐ คะแนน 
  ๓.๔.๔ ความคิดสรางสรรค   ๑๐ คะแนน 
 หมายเหตุ  ความสมบูรณของภาพยนตร คือการสื่อความหมายไดตรงกับหัวขอหรือเนื้อเรื่อง
ท่ีกําหนดให โดยตองมีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title) ภาพ เสียง ขอความกราฟค และ
ขอมูลรายละเอียดของผูจัดทํา และผูใหการสนับสนุน (End Credit) 

-๖- 
๓.๕. เกณฑการตัดสิน 

  รอยละ ๘๐ – ๑๐๐  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๗๐ – ๗๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๖๐ – ๖๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็น 

เปนอยางอ่ืน 
 


