การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีมๆละ 3 คนและสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จํานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จํานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จํานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 วัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานใหผูแขงขันจัดเตรียมมาใหพรอม
3.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน เจาะ ตัดตกแตงวัสดุที่จะนํามาใชประดิษฐกอนการแขงขัน (ยกเวนใน
กรณีที่วัสดุนั้นไมสามารถเคลื่อนยายได)
3.3 ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นไมจํากัดชนิดรูปแบบอิสระ
3.4 ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.5 สงแผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการคิดตนทุน–กําไรราคาจําหนายไวที่โตะ
แขงขัน
3.6 ใหแสดงผลงานใหคณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐในเวลาแขงขันเทานั้น
3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1) การเตรียมวัสดุอุปกรณ
10 คะแนน
2) การวางแผนการทํางานลวงหนา (10 คะแนน)
- แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
5 คะแนน
- การคิดตนทุน – กําไรราคาจําหนาย
5 คะแนน
4.2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1) การรวมมือในการทํางาน
5 คะแนน
2) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไดถูกตอง
5 คะแนน
3) ความประหยัดและคุมคา
10 คะแนน
4) ความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน
5 คะแนน
5) การใชและการเก็บอุปกรณ
5 คะแนน
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4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความประณีตคงทนสวยงาม
15 คะแนน
2) ความคิดสรางสรรค
15 คะแนน
3) ประโยชนการใชงาน
15 คะแนน
4) ผลงานถูกตองตามขั้นตอนในใบงาน
5 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวา รอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินจํานวน 3–5 คน
(ในกรณีจําเปนอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานทีใ่ นการแขงขัน ลานกิจกรรม/อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนน
ระดั บเหรีย ญทอง ลํ าดั บ ที่ ๑ (คะแนนร อยละ ๘๐ ขึ้น ไป) และทีม ที่ เป น ตัว แทนระดับ ภาคเขาแขงขัน ใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับภาค มี
มากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอ
ที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอให
ประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ ไดรับคะแนนสู งสุ ดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิ จารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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