
รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/  แขง่ขนัทักษะทางวิชาการ "หาดใหญว่ิชาการ"

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ระดบัภาคใต ้ ครัง้ที ่ ๑๒  ประจ าป ี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี

ก าหนดจัดงานระหว่างวันที ่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙
ณ  เทศบาลนครหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

จ านวน เวลาที่ใช้
ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน

1 การประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช้ ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง 1. ประดิษฐ์ของเล่น เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 2. จะต้องเป็นวสัดุที่เหลือใช้ไม่จ ากัดรูปร่าง ชนิดและแบบ 1. กระบวนการท างาน (เป็นทีม

3. สามารถน ามาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน     เป็นขัน้ตอน)  20 คะแนน
4. สามารถน าวสัดุอื่นมาประกอบตกแต่งได้ไม่เกินร้อยละ20ของงานที่ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
น ามาประดิษฐ์ 3. ประโยชน์ใช้สอย 25 คะแนน
5. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง 4. ความประณีต สวยงาม 20 คะแนน
6. ส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องท าในเวลาที่เข้า 5. เก็บวสัดุอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งาน
ประกวดเท่านั้น     เรียบร้อย  10 คะแนน
7. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

2 การประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช้ ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง 1. ประดิษฐ์ของใช้ เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ม.1 - ม.3 2. จะต้องเป็นวสัดุที่เหลือใช้ไม่จ ากัดรูปร่าง ชนิดและแบบ 1. กระบวนการท างาน (เป็นทีม

3. สามารถน ามาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน     เป็นขัน้ตอน)  20 คะแนน
4. สามารถน าวสัดุอื่นมาประกอบตกแต่งได้ไม่เกินร้อยละ20ของงานที่ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
น ามาประดิษฐ์ 3. ประโยชน์ใช้สอย 25 คะแนน
5. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง 4. ความประณีต สวยงาม 20 คะแนน
6. ส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องท าในเวลาที่เข้า 5. เก็บวสัดุอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งาน
ประกวดเท่านั้น     เรียบร้อย  10 คะแนน
7. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

ท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/  แขง่ขนัทักษะทางวิชาการ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ระดบัภาคใต ้ ครั้งที่  ๑๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙

"หาดใหญว่ิชาการ"

หมายเหตุแนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี
จ านวน เวลาที่ใช้

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน
3 การประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช้ ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง 1. ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ม.4 - ม.6 2. จะต้องเป็นวสัดุที่เหลือใช้ไม่จ ากัดรูปร่าง ชนิดและแบบ 1. กระบวนการท างาน (เป็นทีม
3. สามารถน ามาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน     เป็นขัน้ตอน)  20 คะแนน
4. สามารถน าวสัดุอื่นมาประกอบตกแต่งได้ไม่เกินร้อยละ20ของงานที่ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
น ามาประดิษฐ์ 3. ประโยชน์ใช้สอย 25 คะแนน
5. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง 4. ความประณีต สวยงาม 20 คะแนน
6. ส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องท าในเวลาที่เข้า 5. เก็บวสัดุอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งาน
ประกวดเท่านั้น     เรียบร้อย  10 คะแนน
7. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

4 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ทีมละ 3 คน 3 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าประกวดด าเนินการแกะสลักผักและผลไม้เสร็จแล้วให้ เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 น าผลงานมาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์ 1. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์

2. ผู้เข้าแข่งขันน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์มาเอง (ห้ามใช้     ถูกต้องตามที่ก าหนด  5 คะแนน
เคร่ืองมือแกะสลักส าเร็จรูป เช่น มีดหั่นผัก ผลไม้ ที่หั่นออกมา 2. ปฏบิัติถูกต้องตามขัน้ตอน 15 คะแนน
เป็นลวดลาย) 3. รูปทรงเหมาะสม  15 คะแนน
3. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม  ตัดแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ได้ 4. ความประณีต  เรียบร้อย  สวยงาม
เพื่อสะดวกในการน ามาใช้ในการแข่งขัน     20  คะแนน
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันตัด เกลา แกะสลัก  ตกแต่ง 5. ความประหยัด  10 คะแนน
รูปทรงใด ๆ มาก่อน 6. ความร่วมมือในการท างานใน
5. ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ 4 ชนิด ดังนี้ มะละกอ     หมู่คณะ  10 คะแนน
แครอท  ฟักทอง และแคนตาลูป  ส่วนผลไม้อื่น ๆ สามารถ 7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแกะสลัก
น ามาตกแต่งได้ และผลไม้อื่น ๆ ไม่นับเป็นคะแนน    ลวดลาย 15 คะแนน
6. น าผลงานมาจัดเตรียมในภาชนะที่เตรียมไวใ้ห้ น ามาส่งกรรมการ 8. การจัดเก็บ ท าความสะอาด 10
ก่อนไปจัดตกแต่ง     คะแนน
7. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมวสัดุที่ใช้ในการแกะสลักมาเอง
8. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

หมายเหตุเกณฑ์การตัดสินท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

จ านวน เวลาที่ใช้
ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน

5 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ทีมละ 3 คน 3 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าประกวดด าเนินการแกะสลักผักและผลไม้เสร็จแล้วให้น า เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ผลงานมาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ 1. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์

2. ผู้เข้าแข่งขันน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์มาเอง (ห้ามใช้เคร่ืองมือ     ถูกต้องตามที่ก าหนด  5 คะแนน
แกะสลักส าเร็จรูป เช่น มีดหั่นผัก ผลไม้ ที่หั่นออกมาเป็นลวดลาย) 2. ปฏบิัติถูกต้องตามขัน้ตอน 15 คะแนน
3. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม  ตัดแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ได้ 3. รูปทรงเหมาะสม  15 คะแนน
เพื่อสะดวกในการน ามาใช้ในการแข่งขัน 4. ความประณีต  เรียบร้อย  สวยงาม
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันตัด เกลา แกะสลัก  ตกแต่ง     20  คะแนน
รูปทรงใด ๆ มาก่อน 5. ความประหยัด  10 คะแนน
5. ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ 4 ชนิด ดังนี้ มะละกอ 6. ความร่วมมือในการท างานใน
แครอท  ฟักทอง และแคนตาลูป ส่วนผลไม้อื่น ๆ สามารถน ามาตกแต่ง     หมู่คณะ  10 คะแนน
ได้ และผลไม้อื่น ๆ ไม่นับเป็นคะแนน 7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแกะสลัก
6. น าผลงานมาจัดเตรียมในภาชนะที่เตรียมไวใ้ห้ น ามาส่งกรรมการ    ลวดลาย 15 คะแนน
ก่อนน าไปจัดตกแต่ง 8. การจัดเก็บ ท าความสะอาด 10 คะแนน
7. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมวสัดุที่ใช้ในการแกะสลักมาเอง
8. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุแนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ท่ี



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

จ านวน เวลาที่ใช้
ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน

6 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ทีมละ 3 คน 3 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าประกวดด าเนินการแกะสลักผักและผลไม้เสร็จแล้วให้น า เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ผลงานมาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ 1. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์

2. ผู้เข้าแข่งขันน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์มาเอง (ห้ามใช้เคร่ืองมือ     ถูกต้องตามที่ก าหนด  5 คะแนน
แกะสลักส าเร็จรูป เช่น มีดหั่นผัก ผลไม้ ที่หั่นออกมาเป็นลวดลาย) 2. ปฏบิัติถูกต้องตามขัน้ตอน 15 คะแนน
3. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม  ตัดแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ได้ 3. รูปทรงเหมาะสม  15 คะแนน
เพื่อสะดวกในการน ามาใช้ในการแข่งขัน 4. ความประณีต  เรียบร้อย  สวยงาม
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันตัด เกลา แกะสลัก  ตกแต่ง     20  คะแนน
รูปทรงใด ๆ มาก่อน 5. ความประหยัด  10 คะแนน
5. ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ 4 ชนิด ดังนี้ มะละกอ 6. ความร่วมมือในการท างานใน
แครอท  ฟักทอง และแคนตาลูป ส่วนผลไม้อื่น ๆ สามารถน ามาตกแต่ง     หมู่คณะ  10 คะแนน
ได้ และผลไม้อื่น ๆ ไม่นับเป็นคะแนน 7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแกะสลัก
6. น าผลงานมาจัดเตรียมในภาชนะที่เตรียมไวใ้ห้ น ามาส่งกรรมการ    ลวดลาย 15 คะแนน
ก่อนน าไปจัดตกแต่ง 8. การจัดเก็บ ท าความสะอาด 10 คะแนน
7. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมวสัดุที่ใช้ในการแกะสลักมาเอง
8. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

ท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุ



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี
จ านวน เวลาที่ใช้

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน
7 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง วธิกีารประกวด เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 1. ให้ผู้ประกวดร้อยมาลัยคล้องมือ  1 พวง 1. ความพร้อมในการจัดเตรียมวสัดุและ
2. ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการน าเสนอ     เคร่ืองมือ 10 คะแนน
ผลงานตามความเหมาะสม กับพวงมาลัย แล้วน าไปจัดแสดงในสถานที่ 2. ความถูกต้องของงานตามประเภท
ที่ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไวใ้ห้     ที่ก าหนด 10 คะแนน
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 3. ปฏบิัติงานได้ถูกต้องตามขัน้ตอนที่
1. ให้ผู้เข้าประกวดจัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ     ก าหนด  10 คะแนน
ประดิษฐ์และตกแต่ง  ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ 4. ลักษณะนิสัยในการท างาน 10 คะแนน
จัดท าต่าง ๆ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 5. สีสัน รูปทรงสวยงาม 10 คะแนน
2. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก  เด็ดกลีบดอกไม้ 6. ความร่วมมือในการท างาน 5 คะแนน
ตัดแต่งกลีบดอกไม้  ใบไม้  และอนุญาตให้ตกแต่งกลีบและดอกไม้ 7. ความริเร่ิมสร้างสรรค์ 10 คะแนน
ประเภทต่าง ๆ มาล่วงหน้า 8. เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 10 คะแนน
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งและร้อยมาลัยมาล่วงหน้า 9. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย
4. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย มีความคงทน  25 คะแนน

8 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง วธิกีารประกวด เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ม.1 - ม.3 1. ให้ผู้ประกวดร้อยมาลัยคล้องคอประกอบริบบิ้นส าหรับใช้ในงานมงคล 1. ความพร้อมในการจัดเตรียมวสัดุและ

2. ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการน าเสนอ     เคร่ืองมือ 10 คะแนน
ผลงานตามความเหมาะสม กับพวงมาลัย แล้วน าไปจัดแสดงในสถานที่ 2. ความถูกต้องของงานตามประเภท
ที่ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไวใ้ห้     ที่ก าหนด 10 คะแนน
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 3. ปฏบิัติงานได้ถูกต้องตามขัน้ตอนที่
1. ให้ผู้เข้าประกวดจัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ     ก าหนด  10 คะแนน
ประดิษฐ์และตกแต่ง  ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ 4. ลักษณะนิสัยในการท างาน 10 คะแนน
จัดท าต่าง ๆ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 5. สีสัน รูปทรงสวยงาม 10 คะแนน
2. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก  เด็ดกลีบดอกไม้ 6. ความร่วมมือในการท างาน 5 คะแนน
ตัดแต่งกลีบดอกไม้  ใบไม้  และอนุญาตให้ตกแต่งกลีบและดอกไม้ 7. ความริเร่ิมสร้างสรรค์ 10 คะแนน
ประเภทต่าง ๆ มาล่วงหน้า 8. เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 10 คะแนน
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งและร้อยมาลัยมาล่วงหน้า 9. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย
4. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย มีความคงทน  25 คะแนน

ท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุแนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี
จ านวน เวลาที่ใช้

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน
9 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง วธิกีารประกวด เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ม.4 - ม.6 1. ให้ผู้ประกวดร้อยมาลัยคล้องคอประกอบริบบิ้นส าหรับใช้ในงานมงคล 1. ความพร้อมในการจัดเตรียมวสัดุและ
2. ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการน าเสนอ     เคร่ืองมือ 10 คะแนน
ผลงานตามความเหมาะสม กับพวงมาลัย แล้วน าไปจัดแสดงในสถานที่ 2. ความถูกต้องของงานตามประเภท
ที่ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไวใ้ห้     ที่ก าหนด 10 คะแนน
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 3. ปฏบิัติงานได้ถูกต้องตามขัน้ตอนที่
1. ให้ผู้เข้าประกวดจัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ     ก าหนด  10 คะแนน
ประดิษฐ์และตกแต่ง  ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ 4. ลักษณะนิสัยในการท างาน 10 คะแนน
จัดท าต่าง ๆ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 5. สีสัน รูปทรงสวยงาม 10 คะแนน
2. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก  เด็ดกลีบดอกไม้ 6. ความร่วมมือในการท างาน 5 คะแนน
ตัดแต่งกลีบดอกไม้  ใบไม้  และอนุญาตให้ตกแต่งกลีบและดอกไม้ 7. ความริเร่ิมสร้างสรรค์ 10 คะแนน
ประเภทต่าง ๆ มาล่วงหน้า 8. เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 10 คะแนน
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งและร้อยมาลัยมาล่วงหน้า 9. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย
4. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย มีความคงทน  25 คะแนน

10 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ทีมละ 3 คน 3  ชั่วโมง วธิกีารประกวด เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 1. ให้ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์งานจากใบตอง 1 ชุด ประกอบด้วย 1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การเจียน

 - การห่อทรงสูง   - การห่อทรงเต้ีย   -  การห่อขนมเทียน ใบตอง การฉีกใบตองให้เหมาะสม
 - ถาดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 - 12 นิ้ว สูงไม่เกิน 4 นิ้ว กับงาน  5 คะแนน
วดัจากฐานโฟมที่ยังไม่ประดับตกแต่ง) และให้น าผลงานมาจัดเข้าชุดกัน 2. ความถูกต้องตามประเภทที่ก าหนด
ให้สวยงามและเหมาะสม  - การห่อรูปทรงต่าง ๆ ขนาดเหมาะสม
การเตรียมวสัดุ    15  คะแนน
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ  - ถาดรอง เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประดิษฐ์และตกแต่ง มาเอง 10-12 นิ้ว สูง ไม่เกิน 4 นิ้ว 15 คะแนน
2. ฐานรองสามารถท ามาล่วงหน้า และท าจากโฟมได้ 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 10 คะแนน
3. อนุญาตให้ตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ต้องการ ไม่อนุญาตให้พับม้วน 4. ความประณีต สวยงาม 25 คะแนน
หรือพับกลีบมาก่อนล่วงหน้า ถ้ามีการเตรียมมาล่วงหน้าโดนตัดสิทธิ์ 5. ความร่วมมือในการท างาน 10 คะแนน
การแข่งขัน 6. งานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 10 คะแนน
4. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย 7. การจัดเก็บท าความสะอาด 10 คะแนน

หมายเหตุชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขันท่ี แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

จ านวน เวลาที่ใช้
ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน

11 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ทีมละ 3 คน 3 ชั่วโมง วธิกีารประกวด เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน
 - ระดับชั้น ม.1 - ม.3 1. จัดท าเป็นพานบายศรีสู่ขวญั ขนาดความสูง 3 ชั้น 1. ขนาด  รูปทรง และสัดส่วน 20 คะแนน

2. ให้ผู้เข้าประกวดน าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท า เช่น 2. ความประณีตสวยงาม 25 คะแนน
พานเงิน  พานทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขอบด้านในของพาน 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 20 คะแนน
อันล่างสุดอยูร่ะหวา่ง 9 - 11 นิ้ว  ดอกไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปและวสัดุ 4. ความถูกต้องตามความหมาย 20 คะแนน
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้องยังไม่ได้แปรรูปน ามาให้ผู้จัดการประกวด 5. ความสะอาด เป็นระเบียบเวลาปฏบิัติงาน
ตรวจสอบก่อนการประกวดจัดเป็นพานบายศรีสู่ขวญั ขนาดความสูง3ชั้น     และหลังท างาน  5  คะแนน
การจัดเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ 6. งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  10 คะแนน
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ
ประดิษฐ์และตกแต่ง มาเอง
2. ฐานรองสามารถท ามาล่วงหน้า และท าจากโฟมได้
3. อนุญาตให้ตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ต้องการ ไม่อนุญาตให้พับม้วน
หรือพับกลีบมาก่อนล่วงหน้า ถ้ามีการเตรียมมาล่วงหน้าโดนตัดสิทธิ์
การแข่งขัน
4. ฐานปักบายศรีอนุญาตให้ห่อมาได้
5. แมงดาอนุญาตให้ตัดแบบและดามลวดได้
6. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย

หมายเหตุชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ท่ี เกณฑ์การตัดสิน



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

จ านวน เวลาที่ใช้
ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน

12 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ทีมละ 3 คน 3 ชั่วโมง วธิกีารประกวด เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน
 - ระดับชั้น ม.4 - ม.6 1. จัดท าเป็นพานบายศรีสู่ขวญั ขนาดความสูง 3 ชั้น 1. ขนาด  รูปทรง และสัดส่วน 20 คะแนน

2. ให้ผู้เข้าประกวดน าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ 2. ความประณีตสวยงาม 25 คะแนน
จัดท า เช่น พานเงิน  พานทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขอบ 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 20 คะแนน
ด้านในของพานอันล่างสุดอยูร่ะหวา่ง 9 - 11 นิ้ว  ดอกไม้ที่ 4. ความถูกต้องตามความหมาย 20คะแนน
ยังไม่ได้แปรรูปและวสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้องยังไม่ได้ 5. ความสะอาด เป็นระเบียบเวลาปฏบิัติงาน
แปรรูปน ามาให้ผู้จัดการประกวดตรวจสอบก่อนการประกวด     และหลังท างาน  5  คะแนน
จัดเป็นพานบายศรีสู่ขวญั ขนาดความสูง 3 ชั้น 6. งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  10 คะแนน
การจัดเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ
ประดิษฐ์และตกแต่ง มาเอง
2. ฐานรองสามารถท ามาล่วงหน้า และท าจากโฟมได้
3. อนุญาตให้ตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ต้องการ ไม่อนุญาตให้พับม้วน
หรือพับกลีบมาก่อนล่วงหน้า ถ้ามีการเตรียมมาล่วงหน้าโดนตัดสิทธิ์
การแข่งขัน
4. ฐานปักบายศรีอนุญาตให้ห่อมาได้
5. แมงดาอนุญาตให้ตัดแบบและดามลวดได้
6. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย

ท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุ



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี
จ านวน เวลาที่ใช้

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน
13 จัดสวนถาดแห้ง ทีมผสม 4 คน 1 ชั่วโมง 1. ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถาง เป็นดินเผา เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน

(ไม่ระบุชั้น) ประกอบด้วย ทรงกลมชนิดไม่เคลือบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 - 13 นิ้ว 1. ความสมดุล  10  คะแนน
นักเรียน 1 คน 2. พันธุไ์ม้เป็นพันธุท์ี่ใช้จัดสวนถาดแห้ง ไม่ต่ ากวา่ 3 ชนิด 2. ความกลมกลืนและความสวยงาม 15

ครู/ผอ.ร.ร.1 คน 3. วสัดุประกอบ เช่น หิน กรวด ทรายสีธรรมชาติ ให้ค านึงถึงความ     คะแนน
นายก/ผู้บริหาร เป็นธรรมชาติ 3. ความแตกต่าง  10 คะแนน

1 คน 4. วสัดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุไ์ม้ 4. ความประณีต  15 คะแนน
ผู้ปกครอง 1 คน 5. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง ได้แก่ 5. ความถูกต้องตามเกณฑ์  10 คะแนน

อุปกรณ์เขียนแบบ 1 ชุด, พันธุไ์ม้, วสัดุอุปกรณ์, ภาชนะที่ 6. การเลือกใช้พันธุไ์ม้และวสัดุประกอบ
ใช้จัด, กระป๋องฉีดน้ า     15  คะแนน
6. ให้ผู้เข้าประกวดเขียนแบบแปลน แผน ให้เสร็จก่อน 7. การเขียนแบบแปลน  10 คะแนน
ลงมือจัด (กระดาษเขียนแบบผู้จัดการแข่งขันเตรียมไวใ้ห้) 8. จุดเด่น  15 คะแนน
7. ผู้เข้าประกวดลงมือจัดสวนถาดแห้งตามแบบแปลนที่ได้
ก าหนดไว้
8. ความสูงของชิ้นงานวดัจากขอบถาด ไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางของถาด
9. รูปแบบการจัดให้มองเป็นหน้าเดียว
10. เตรียมถุงด าเพื่อเก็บเศษวสัดุ และน ากลับไปด้วย

14 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 คน 2 ชั่วโมง 1. ใช้โปรแกรม paint  ในการแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน จอภาพ 
 - ระดับชั้น ป.1 - ป.3 2. ใช้ระบบปฏบิัติการ Windows 7 1. ความถูกต้องสมบูรณ์  30 คะแนน 1 หน้าจอ

3. หัวข้อการประกวด จะแจ้งให้ทราบก่อนแขง่ขนั 15 วัน 2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 30 คะแนน มี 4 ช่อง
4. วาดภาพให้สร้างเร่ืองราวต่อเนื่องใน 1 หน้าจอ มี 4 ช่อง 3.ความสวยงาม   20 คะแนน
5. ห้ามน าเอกสาร วสัดุ อุปกรณ์ส่ือสารทุกประเภท เข้าห้อง 4.การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
    แข่งขัน  หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด

เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ท่ี

1 2 

3 4 



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี
จ านวน เวลาที่ใช้

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน
15 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1  คน 2 ชั่วโมง 1. หัวข้อการประกวด จะแจ้งให้ทราบในวันแขง่ขนั เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน

 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 2. แขง่ขนัการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 (เมนูภาษาไทย) 1. ความถูกต้องสมบูรณ์  20 คะแนน
3. ปฏบิัติการสร้างงานให้ได้ตามผังหัวข้อเร่ืองและรูปแบบ 2. ความเชื่อมโยงข้อมูล 20 คะแนน
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint2010 3.ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพื่อส่งให้   ความสวยงาม         25 คะแนน
คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอผลงาน 4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม 15 คะแนน
4. เวลาในการแข่งขัน ปฏบิัติการสร้างงาน 120 นาที 5.การบันทึกข้อมูล              10 คะแนน
    น าเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาที 6.การน าเสนอผลงาน           10 คะแนน
5. ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
6. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
7. ผู้จัดการแข่งขันเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบให้ 
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด
** ให้ผู้เขา้แขง่ขนัใชเ้น้ือหาและภาพที่จัดเตรยีมให้เท่าน้ัน**

16 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1  คน 2 ชั่วโมง 1. หัวข้อการประกวด จะแจ้งให้ทราบในวันแขง่ขนั เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน
 - ระดับ ม.1 - ม.3 2. ปฏบิัติการสร้างโฮมเพจตามที่ก าหนดโดยใช้โปรแกรม 1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 20 คะแนน

Adobe Dreamweaver CS3, Adobe Photoshop CS3, 2. การเชื่อมโยงข้อมูล  15 คะแนน
Adobe Flash CS3 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความ
 เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอผลงาน     สวยงาม  25 คะแนน
3.เวลาในการแข่งขัน ปฏบิัติการสร้างงาน 120 นาที 4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม 20 คะแนน
น าเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที 5. การบันทึกข้อมูล    10 คะแนน
4.ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้ 6. การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน
5.ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
6.ผู้จัดการแข่งขันเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบให้ 
7.อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดต้ังรูปแบบตัวอักษร (Font) เพิ่ม
เติมในเคร่ืองที่ใช้ท าการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถน า
ไฟล์ตัวอักษรมาติดต้ังบนเคร่ืองกลางเองได้  
(ให้บันทึกแบบตัวอักษร(Font)ลงใน Flash Drive ที่ใช้ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูล)
** ให้ผู้เขา้แขง่ขนัใชเ้น้ือหาและภาพที่จัดเตรยีมให้เท่าน้ัน**

หมายเหตุท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน



กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี
จ านวน เวลาที่ใช้

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าแข่งขัน
17 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1  คน 2 ชั่วโมง 1. หัวข้อการประกวด จะแจ้งให้ทราบในวันแขง่ขนั เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน

 - ระดับ ม.4 - ม.6 2. ปฏบิัติการสร้างโฮมเพจตามที่ก าหนดโดยใช้โปรแกรม 1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 20 คะแนน
Adobe Dreamweaver CS3, Adobe Photoshop CS3, 2. การเชื่อมโยงข้อมูล  15 คะแนน
Adobe Flash CS3 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความ
Flash Drive เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอ     สวยงาม  25 คะแนน
ผลงาน 4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม 20 คะแนน
3.เวลาในการแข่งขัน ปฏบิัติการสร้างงาน 120 นาที 5. การบันทึกข้อมูล    10 คะแนน
น าเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที 6. การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน
4.ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
5.ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
6.ผู้จัดการแข่งขันเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบให้ 
7.อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดต้ังรูปแบบตัวอักษร (Font) เพิ่ม
เติมในเคร่ืองที่ใช้ท าการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถน า
ไฟล์ตัวอักษรมาติดต้ังบนเคร่ืองกลางเองได้
(ให้บันทึกแบบตัวอักษร(Font)ลงใน Flash Drive ที่ใช้ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูล)
** ให้ผู้เขา้แขง่ขนัใชเ้น้ือหาและภาพที่จัดเตรยีมให้เท่าน้ัน**

หมายเหตุท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน


