
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาวิชาคหกรรม  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 
 

 

~ 99 ~ 
 

99  

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการจัดดอกไม้แบบไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
5.   ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
6.   ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้

ลงทะเบียนเรียนภาคปกติไว้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
2. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4 คน   
3. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
4. เวลาในการแข่งขัน 6 ช่ัวโมง (09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น.) 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงาน 
              คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
3. แสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์และส่ือสารระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ 

              คหกรรมศาสตร์ 
4. วางแผนจัดการด้านการผลิตและการบริการงานคหกรรมศาสตร์ 
5. ประดิษฐ์และบริการงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
6. ด าเนินการจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตรักษาส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
8. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
9. ใช้หลักธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
 

    3.2 งานที่ก าหนด 
การจัดดอกไม้แบบไทย 
 

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. จัดในกระเช้า เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 10 นิว้ 
2. ให้ใช้ดอกบัวสีธรรมชาติเป็นหลัก ประดิษฐ์เป็นดอกไม้และอื่นๆ 
3. สามารถน าดอกรักและดอกพุดมาเป็นส่วนประกอบได้ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ 
4. ให้ใช้ใบไม้ประกอบการจัดได้ 
5. ใช้เทคนิค การร้อย ติด ปัก มัด เย็บ กรอง ให้ครบท้ัง 6 ชนิด 
6. ประดิษฐ์ช้ินงานในเวลาท่ีก าหนด 

           7. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงานภายในเวลา 5 นาที ท้ังภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
       8. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะต้องอยู่ร่วมท าการแข่งขันจนแล้วเสร็จ 

และไม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนตัวระหว่างการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาวิชาคหกรรม  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 
 

 

~ 101 ~ 
 

101  

 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองท้ังหมด 
2. วัสดุท่ีใช้ในการแข่งขัน ตัด คัด แยก มาล่วงหน้าได้ 
3. วัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบของช้ินงาน เช่น พันลวด ตัดแบบ พันก้าน และเกลาหุ่นโครง สามารถเตรียม

มาล่วงหน้าได้ 
 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1) เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด                                   10  คะแนน 
2) ด้านด าเนินการ                                             10  คะแนน 

             2.1) ความสะอาดระหว่างปฏิบัติและหลังปฏิบัติ        5  คะแนน 
             2.2) ความสะอาดการแต่งกาย                             5  คะแนน 

3) ด้านผลงาน                                                  80  คะแนน 
             3.1) เทคนิคการประดิษฐ์และความประณีตสวยงาม   30  คะแนน 

3.1.1)  การร้อย เรียบร้อย       5   คะแนน 
3.1.2)  การติด เรียบร้อย                          5   คะแนน 
3.1.3)  การปัก เรียบร้อย                          5   คะแนน 
3.1.4)  การมัด เรียบร้อย       5   คะแนน 
3.1.5)  การเย็บ เรียบร้อย       5   คะแนน 
3.1.6)  การกรอง เรียบร้อย                       5   คะแนน  

3.2) ความคิดสร้างสรรค์                                 20   คะแนน 
3.3) รูปทรง/สัดส่วน/องค์ประกอบศิลป ์              20   คะแนน 
3.4) น าเสนอผลงานพร้อมแผ่นพับ                     10   คะแนน 

                                                       รวม    100   คะแนน 
3.6 คณะกรรมการตัดสิน 

1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
2. หากเกิดกรณีอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น 

 

3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

 



 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาวิชาคหกรรม  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 
 

 

~ 102 ~ 
 

102  

 
4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง 
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง 
 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ(1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
 

6. รางวัลที่ได้รับ  
 1. ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6 ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 

 

 

 

 


