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กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น  

ประเภท 
 

หมายเหตุ 
ป.๑ - ๓ ป.๔ - ๖ 

๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ 
ธรรมชาตใินท้องถิ่น  

- ✓ ทีม ๓ คน  

๒. การจดัสวนถาดแบบแห้ง  - ✓ ทีม ๓ คน  

๓. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  - ✓ ทีม ๓ คน  
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวด แข่งขันแข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ป.๔ - ๖  
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ ๒ คน  
๒.๒ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

ระดับชั้น ป. ๔ - ๖ จำนวน ๑ ทีม  
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

๓.๑ วัสดุที่ใชใ้นการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม  
๓.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวสัดุที่จะนำมาใช้ประดิษฐก์่อนการแข่งขัน  

(ยกเว้นในกรณีที่วัสดุนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได)้  
๓.๓ ประดิษฐ์ของใชจ้ากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่นไม่จำกัดชนิดรูปแบบอิสระ  
๓.๔ ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๔ ชั่วโมง  
๓.๕ เตรียมกระดาษขนาด A๔ และอุปกรณ์ สำหรับการออกแบบและแสดงการคิดต้นทุน – กำไรราคา 

จำหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน  
๓.๖ ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น  
๓.๗ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (๑๐ คะแนน)  
๔.๒ กระบวนการทำงาน (๔๐ คะแนน)  

๑) การออกแบบ ๕ คะแนน  
๒) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ออกแบบ ๑๐ คะแนน  
๓) การร่วมมือในการทำงาน ๕ คะแนน  
๔) ทักษะการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน  
๕) การใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า ๕ คะแนน  
๖) การใช้และการเก็บอุปกรณ์และความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ๕ คะแนน 
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๔.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน)  

๑) ความประณตีคงทนสวยงาม ๑๕ คะแนน  
๒) ความคดิสรา้งสรรค์ ๑๐ คะแนน  
๓) ประโยชน์การใช้งาน ๑๐ คะแนน  
๔) ผลงานสามารถประยุกต์ไปสู่อาชีพ (จากการสมัภาษณ์) ๑๐ คะแนน  
๕) การคดิต้นทุน – กำไร ราคาจำหน่าย ๕ คะแนน  

๕. เกณฑ์การตัดสิน  
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ได้คะแนนต่ำกวา่ ร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน  

๖.๑ กรรมการควบคุมการแข่งขันจำนวนตามความเหมาะสม  
๖.๒ กรรมการตัดสินจำนวน ๓ – ๕ คน  

(ในกรณีจำเป็นอาจพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)  
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน  
      - บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม  
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม  
     - บุคลากรในสังกดัอืน่ ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลัย /มหาวทิยาลัย  
๖.๔ ข้อควรคานึง  
     - กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
     - กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตัง้ให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน  
     - กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย  
     - กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ ๑ - ๓  

๗. สถานที่ในการแข่งขัน ลานกิจกรรม/อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
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๒. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนระดับชั้น ป. ๔ - ๖  
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ คน  
๒.๒ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

ระดับชั้น ป. ๔ - ๖ จำนวน ๑ ทีม  
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ ๒ คน  
๓.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณก์ารแข่งขันมาเอง ได้แก่  
     - อุปกรณ์การเขียนแบบ ๑ ชุด  
     - พันธุ์ไม้วัสดุประกอบ  
     - ภาชนะที่ใช้จดั  
     - ภาชนะฉีดน้ำ  
๓.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสรจ็ก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ  

เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม  
๓.๔ ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้  

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑ – ๑๕ นิว้  
๓.๕ พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ  
     - เป็นพันธุ์ไม้ที่ใชจ้ัดสวนถาดแบบแห้งไม่ต่ำกว่า ๓ ชนิด  
     - วสัดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่น ๆ ให้คำนึงถึงความหลากหลายไม่จำกดัความคิดสรา้งสรรค์  
     - วสัดุปลูกมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้  
๓.๖ ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)  
๓.๗ อุปกรณ์ทีจ่ัดให ้ไดแ้ก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ ๑ ชุด กระดาษเขียนแบบการจดัสวน  
๓.๘ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน)  
     ๑. การเขียนแบบ ๑๐ คะแนน  
     ๒. การเลือกใชพ้ันธุ์ไม้ วัสด ุ๑๐ คะแนน  
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๔.๒ กระบวนการทำงาน (๓๐ คะแนน)  
     ๑. ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน  
     ๒. ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน  
     ๓. ทางานทันตามกาหนดเวลา ๑๐ คะแนน  
๔.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน)  
     ๑. ความประณีต ๑๐ คะแนน  

           ๒. ความสมดุล ๑๐ คะแนน  
     ๓. ความกลมกลืนและสวยงาม ๑๕ คะแนน  
     ๔. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ๑๕ คะแนน 
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๓. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนระดับชั้น ป. ๔ - ๖  
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครผูู้ฝึกสอนทีมละ ๒ คน  
๒.๒ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
     ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ จำนวน ๑ ทีม  

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
๓.๑ หัวข้อผลงาน คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในวันแข่งขัน โดยก่อนการแข่งขันให้  

คณะกรรมการตัดสินร่วมกันกำหนดชื่อผลงาน และประกาศให้ผู้เข้าแข่งทราบก่อนแข่งขัน  
     ๑) วัสดุทีใ่ช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอง  
     ๒) ผู้เข้าแข่งขันสามารถล้างทาความสะอาดผักและผลไม้มาล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน  
     ๓) ไม่อนุญาตให้เกลา ควา้น ร่างและข้ึนรูปลวดลายมาก่อนการแข่งขัน  
     ๔) ใช้มีดแกะสลักหรอือุปกรณ์ในงานแกะสลกัอื่น ๆ ได้ยกเว้นเครื่องที่ใช้แกะสำเร็จรูป เช่น  

อุปกรณ์ที่หั่นเป็นลวดลาย หรือรูปทรงต่าง ๆ  
     ๕) ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด และไม่ใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัยต่อการ  

บริโภคในขณะปฏิบัติงาน  
     ๖) ผกัและผลไม้จะตอ้งปอกคว้าน หรือตัด หั่น แต่ง หรือแกะสลักให้สวยงาม เพื่อการรับประทาน  

และการตกแต่ง  
     ๗) จัดตกแต่งใสใ่นภาชนะ ที่สามารถเตรียมมาล่วงหน้าได ้และให้มีความเหมาะสมกับขนาดของ  

ผลงาน และจุดมุ่งหมายการใช้งาน โดยกำหนดขนาดของภาชนะ สำหรับใส่ผลงาน ดังนี ้ 
- ระดับชั้น ป. ๔ - ๖ ใชภ้าชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ ๓๐ เซนติเมตร  

     ๘) ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติงานที่โต๊ะ เก้าอี้ ทีก่ำหนดให้เท่านั้น  
     ๙) ผู้เข้าแข่งขันห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนดิเข้ามาในบริเวณพื้นที่แข่งขัน  
     ๑๐) ห้ามใช้ของตกแต่งที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุประดิษฐ์ มาตกแต่งในผลงานล่วงหน้า ยกเว้น

นำมาตกแต่งในเวลา สำหรับภาชนะสามารถเตรยีมมาล่วงหน้าได ้(ภาชนะ หมายถึงเครื่องใช้สำหรับใส่ผัก ผลไม้
แกะสลัก อาจเป็นวัสดุถาวรหรอืประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค)  

๓.๒ อุปกรณ์ทีจ่ัดให ้ไดแ้ก่ โต๊ะปฏิบัติงานและวางผลงานนักเรียน  
๓.๓ ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง  
๓.๔ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 



  งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ โรงเรียนอนบุาลประจำจังหวัด ๑๔ จงัหวัดภาคใต้ 
 (อิงเกณฑง์านศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙) 

 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๔.๑ ความสอดคล้องของชื่อผลงานกับชิ้นงาน ๒๐ คะแนน  
๔.๒ กระบวนการทำงานตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑๐ คะแนน  
๔.๓ ถูกสุขลักษณะและสงวนคุณค่าทางอาหาร ๑๐ คะแนน  
๔.๔ ความประณีต สวยงาม ๒๕ คะแนน  
๔.๕ ความคิดสร้างสรรค ์๒๕ คะแนน  
๔.๖ ผลงานเสร็จทันเวลา ๑๐ คะแนน  

๕. เกณฑ์การตัดสิน  
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ได้คะแนนต่ำกวา่ ร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน  
๖.๑ กรรมการควบคุมการแข่งขันจำนวนตามความเหมาะสม  
๖.๒ กรรมการตัดสิน ๓ – ๕ คน (ในกรณจีำเป็นอาจพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)  
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม  
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชวีศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  

๖.๔ ข้อควรคำนึง  
- กรรมการตัดสินตอ้งไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน  
- กรรมการตัดสินควรใหข้้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ ๑ - ๓  

๗. สถานที่ในการแข่งขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 

 

 

 


