
 

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 
สุพรรณบุรีวิชาการ’65 

ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565  
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 



กิจกรรมการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง  
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ประดิษฐ์ของเล่น 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   ประดิษฐ์ของใช้ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 แต่ละช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 

***ผ ู ้ เข ้าประกวดท ุกคนต ้องม ีหล ักฐานแสดงผลการตรวจ ท ี ่ย ืนย ันว ่าไม ่ม ี เช ื ้อโรคโคว ิด - 19                                   
ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ จะต้องเป็นวัสดุที่เหลือใช้ไม่จำกัดรูปร่าง ชนิด และแบบ 
 ๔.๒ สามารถนำมาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
 ๔.๓ สามารถนำวัสดุอื่นมาประกอบการตกแต่งได้เล็กน้อย 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง 
 ๔.๕ ส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นต้องทำในเวลาที่เข้าประกวดเท่านั้น 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
  ๔.๙  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู ้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. กระบวนการทำงาน (เป็นทีม เป็นขั้นตอน)  ๒๐ 
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๕ 
๓. ประโยชน์ใช้สอย  ๒๕ 
๔. มีความประณีตสวยงาม  ๒๐ 
๕. เก็บวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ใช้งานเรียบร้อย  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน   
    ในระดับประเทศต่อไป 
  
ผู้ประสานงาน  นางสุวรรณ สมัครวงษ์ 098-9162966 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 
 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล .................................................................................. .............ชั้น ................................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล ...............................................................................................ชั้น ................................... 
 ๓. ชื่อ - สกุล ................................................................................... ............ชั้น ................................... 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล ............................................................. .................. เบอรมื์อถือ ..................................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล ................................................ ............................... เบอรมื์อถือ ..................................... 
 
  
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

❑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓   ❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

     เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

กระบวนการทำงาน 

(เป็นทีม เป็นขั้นตอน) 
(๒๐) 

มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 

(๒๕) 

ประโยชน ์
ใช้สอย 
(๒๕) 

มีความประณีต 
สวยงาม 
(๒๐) 

เก็บวัสดุอุปกรณ์และ 
พื้นที่ใช้งานเรียบร้อย 

(๑๐) 

 
รวม 

1        

2        

3        

4        

5        

 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)



 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ |  47 
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด 
 อปท.ส่งตัวแทนระดับละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด ผู้เข้าประกวดดำเนินการแกะสลักผักผลไม้ แล้วนำผลงานที่แกะสลักเสร็จแล้ว  
มาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการจัดทำต่างๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้แกะสำเร็จรูป เช่น มีดที่ใช้หั่นออกมา 
แล้วเป็นลวดลายต่างๆ สำเร็จรูป 
 ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแต่งรูปทรงใดๆ มาก่อน 
 ๔.๒.๔ ให้ผู้เข้าประกวดแกะสลักผักผลไม้ ๔ ชนิด ดังนี้ มะละกอ แครอท ฟักทอง และแคนตาลูป 
ส่วนผลไม้อ่ืนๆ สามารถนำมาประดับได้ 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.6 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้องตามท่ีกำหนด  ๕ 
๒. ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอน  ๑๕ 
๓. รูปทรงเหมาะสม  ๑๕ 
๔. ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม  ๒๐ 
๕. ความประหยัด  ๑๐ 
๖. ความร่วมมือในการทำงานในหมู่คณะ  ๑๐ 
๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่ง  ๑๕ 
๘. การจัดเก็บ ทำความสะอาด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางพัชรียา เสนาใจ 093-9963926 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ................................................................................................................... ...................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 

ที่ 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

การเตรียมเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ถูกต้อง 

ตามที่กำหนด 

(๕) 

ปฏิบัติถูกต้อง 

ตามขั้นตอน 

(๑๕) 

รูปทรง 

เหมาะสม 

(๑๕) 

ความประณีต 

เรียบร้อย 

สวยงาม 

(๒๐) 

ความ 

ประหยัด 

(๑๐) 

ความร่วมมือใน 

การทำงานในหมู ่

คณะ 

(๑๐) 

ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ในการ 

จัดตกแต่ง 

(๑๕) 

จัดเก็บทำ 

ความสะอาด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           
 
           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ส่งตัวแทนระดับละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๑ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องมือ จำนวน ๑ พวง 
 ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง นำผลงานที่เสร็จแล้ว
วางบนพานเงินหรือพานทองที่มีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พร้อมติดป้ายชื่อ - นามสกุล โรงเรียน อำเภอ
จังหวัด ของผู้เข้าประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วนำไปจัดแสดงในที่ท่ีผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องคอ ประกอบริบบิ้นสำหรับใช้ในงานมงคล 
 ๔.๑.๔ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง นำผลงานที่เสร็จแล้ว
วางบนพานเงินหรือพานทองที่มีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พร้อมติดป้ายชื่อ - นามสกุล โรงเรียน อำเภอ 
จังหวัดของผู้เข้าประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วนำไปจัดแสดงในที่ท่ีผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการจัดทำต่างๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก ตัด เด็ดกลีบดอกไม้มาก่อนได้  
 ๔.๒.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ มาก่อนที่จะทำการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
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โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.6 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
หมายเหตุ 
  *** หากฝ่าฝืนในข้อ ๔.๒.๓ จะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ  ๑๐ 
๒. ความถูกต้องของงานตามประเภทที่กำหนด  ๑๐ 
๓. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอนที่กำหนด  ๑๐ 
๔. ลักษณะนิสัยในการทำงาน  ๑๐ 
๕. สีสัน รูปทรงสวยงาม  ๑๐ 
๖. ความร่วมมือในการทำงาน  ๕ 
๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐ 
๘. เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด  ๑๐ 
๙. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย มีความคงทน  ๒๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๖. รางวัลการประกวด 

- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางสาวภัทรพร รามโกมุท 091-5566651 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 
ท่ี 

 
 

ชื่อโรงเรยีน 

ความพรอ้มใน 
การจัดเตรียม 

วัสดุและ 
เครือ่งมอื 

(๑๐) 

ความถูกต้อง 
ของงานตาม 
ประเภทท่ี 
กำหนด 
(๑๐) 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตามขั้นตอนท่ี
กำหนด 
(๑๐) 

ลักษณะนิสัย 
ในการ 
ทำงาน 
(๑๐) 

สีสัน  
รูปทรง 
สวยงาม 
(๑๐) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การทำงาน 

(๕) 

ความคิดรเิริ่ม 
สร้างสรรค ์

(๑๐) 

เสร็จทันตาม 
เวลาท่ีกำหนด 

(๑๐) 

ผลงานประณตี 
สวยงามเรยีบรอ้ย 
มีความคงทน 

(๒๕) 

 
 

รวม 

๑            

๒            

๓            

๔            

๕            
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ให้ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์งานใบตอง ๑ ชุด ประกอบด้วย 
 - การห่อทรงสูง 
 - การห่อทรงเตี้ย 
 - การห่อขนมเทียน 
 - ถาดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว) และให้นำผลงานมาจัด
เข้าชุดกันให้สวยงามและเหมาะสม 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการจัดทำต่างๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตดัสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.6 การเปลี ่ยนตัวผู ้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี ่ยนตัวโดยมีผู ้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (๕ คะแนน) 
    - การเจียนใบตอง การฉีกใบตองให้เหมาะสมกับงาน 

 
๕ 

๒. ความถูกต้องตามประเภทที่กำหนด (๓๐ คะแนน) 
    - การห่อรูปทรงต่างๆ ขนาดเหมาะสม 
    - ถาดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว ) 

 
๑๕ 
๑๕ 

๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐ 
๔. ความประณีต สวยงาม  ๒๕ 
๕. ความร่วมมือในการทำงาน  ๑๐ 
๖. งานเสร็จตามเวลากำหนด  ๑๐ 
๗. จัดเก็บทำความสะอาด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๖. รางวัลการประกวด 

- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
หมายเหตุ 1 อนุญาตให้ทำความสะอาดใบตองมาก่อนได้ 
 
ผู้ประสานงาน นางวิมลวรรณ พูลกำลัง 086-1621187 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

๑.ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ๔.๑.๑ จัดทำเป็นพานบายศรีสู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
 ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำ เช่น พานเงิน พานทองขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านในของพานอันล่างสุดอยู่ระหว่าง ๙ - ๑๑ นิ้ว ดอกไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป และวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องยังไม่แปรรูปนำมาให้ผู้จัดการประกวดตรวจสอบก่อนการประกวด จัดเป็นพานบายศรี
สู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
 ๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการจัดทำต่างๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.6 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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หมายเหตุ  
 *** หากฝ่าฝืน ข้อ ๔.๑.๒ ถือว่าสละสิทธิ์ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ขนาด รูปทรง และสัดส่วน  ๒๐ 
๒. ความประณีตสวยงาม  ๒๕ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๔. ความถูกต้องตามความหมาย  ๒๐ 
๕. ความสะอาด เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังทำงาน  ๕ 
๖. งานเสร็จตามเวลากำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๖. รางวัลการประกวด 

- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางวิมลวรรณ พูลกำลัง 086-1621187 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 
 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับชั้น …………………………………………………………………… 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 
ที ่

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ขนาด 
รูปทรง 

และสัดส่วน 
(๒๐) 

ความประณีต 
สวยงาม 
(๒๕) 

ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(๒๐) 

ความถูกต้อง 
ตามความหมาย 

(๒๐) 

ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(๑๐) 

ความสะอาด  
เป็นระเบียบเวลา 

ปฏิบัติงาน 
และหลังทำงาน (๕) 

งานเสร็จตาม 
เวลากำหนด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑          

๒          

๓          

๔          

๕          
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด (ทีมผสม ๔ คน) 
 - นักเรียน จำนวน ๑ คน 
 - ครู จำนวน ๑ คน 
 - ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกฯ/รองนายกฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียน/ 
            รองผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน ๑ คน 
 - ผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน 
๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๔ คน (ทีมผสม) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK  
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 2 ชั่วโมง 
๔. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๑.๑ ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถาง เป็นดินเผาทรงกลมชนิดไม่เคลือบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ - ๑๓ นิ้ว 
 ๔.๑.๒ พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 
 - พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ที่ใช้จัดสวนถาดแห้ง ไม่ต่ำกว่า ๓ ชนิด 
 - วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้อ่ืนๆ ให้คำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ 
 - วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 
 ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ได้แก่  
 - อุปกรณ์เขียนแบบ ๑ ชุด  
 - พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ  
 - ภาชนะท่ีใช้จัด   
  - กระป๋องฉีดน้ำ  
 - ทรายหยาบ  
 - ทรายละเอียด  
 - จานรองกระถาง  
 - ตุ๊กตาจัดสวนขนาดเล็ก ฯลฯ 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดเขียนแบบแปลนแผนให้เสร็จก่อนลงมือจัด 
 ๔.๒.๒ ผู้เข้าประกวดลงมือจัดสวนถาดแห้งตามแบบแปลนที่ได้กำหนดไว้ 
 ๔.๒.๓ ผู้ร่วมแข่งขันต้องพร้อมก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
 ๔.๒.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
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 ๔.๒.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็น
ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
              ๔.๒.๗ การเปลี ่ยนตัวผู ้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี ่ยนตัวโดยมีผู ้ประกวดสำรองได้ตาม
อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความสมดุล  ๑๐ 
๒. ความกลมกลืนและความสวยงาม  ๑๕ 
๓. ความแตกต่าง  ๑๐ 
๔. ความประณีต  ๑๕ 
๕. ความถูกต้องตามเกณฑ์  ๑๐ 
๖. การเลือกใช้พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ  ๑๕ 
๗. การเขียนแบบแปลน  ๑๐ 
๘. จุดเด่น  ๑๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นายจักรพันธ์ พิมพ์พันธุ์ 081-0065124 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ......................................................................... ชั้น ….…........................... (นักเรียน) 
 ๒. ชื่อ - สกุล ......................................................................... (ครู) 
 ๓. ชื่อ - สกุล ......................................................................... (ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ๔. ชื่อ - สกุล ......................................................................... (ผู้ปกครอง) 
 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

อบจ. /เทศบาล /อบต. ......................................................................................  

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 

ที ่

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ความสมดุล 
(๑๐) 

ความกลมกลืน
และ 

ความสวยงาม 
(๑๕) 

ความ
แตกต่าง 
(๑๐) 

ความ
ประณีต 
(๑๕) 

ความถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ 

(๑๐) 

การเลือกใช้พันธุ์ไม ้
และวัสดุประกอบ 

(๑๕) 

การเขียน
แบบแปลน 

(๑๐) 

จุดเด่น 
(๑๕) 

 
 

รวม 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           

 

 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)



 

 

 

 


