
 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 
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ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565  
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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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 ที่เกี่ยวข้องยังไม่แปรรูปนำมาให้ผู้จัดการประกวดตรวจสอบก่อนการประกวด จัดเป็นพานบายศรี
สู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
 ๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือ
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 
 
หมายเหตุ 1. อนุญาตให้ทำความสะอาดใบตองมาก่อนได้ 
 
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) 


